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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo discutir o conteúdo do direito de execução 
penal e do que se alcunhou como “direito de pedir da pessoa presa”, isto é, o direito 
da pessoa privada de liberdade em apresentar requerimentos administrativos ou 
jurisdicionais a qualquer autoridade pública. Tem-se como pressupostos principais o 
reconhecimento de que o direito de execução penal tem importante papel no que diz 
respeito à tutela e proteção dos direitos e garantias daqueles que têm contra si uma 
concreta sanção penal a ser executada, bem como a busca por mecanismos para 
potencializar a participação da própria pessoa privada de liberdade e de seus 
familiares na luta política pelo acesso à justiça e pela observância de seus próprios 
direitos. A partir do desenvolvimento destes elementos basilares, trabalha-se, no 
Capítulo I, a construção de uma teoria sobre o conteúdo do direito de execução penal 
comprometida com a consagração dos direitos fundamentais constitucionais das 
pessoas apenadas, a partir das categorias de indeterminação da pena concreta e de 
licitude qualitativa da pena. No Capítulo II, por sua vez, discute-se o contraditório 
cenário do direito de pedir da pessoa presa no Brasil, previsto de forma sólida em 
nível normativo, mas não sistematizado e largamente descumprido na realidade 
penitenciária. No Capítulo III, finalmente, apresenta-se propostas para potencializar o 
direito de pedir da pessoa presa no Brasil, tanto em âmbito administrativo como 
jurisdicional, com o objetivo de desenvolver a posição de que o direito pode consistir 
não apenas em mecanismo de repressão no cárcere, mas também corresponder a 
instrumento democrático de luta e transformação social – tornando-se, assim, uma 
voz pela qual as pessoas privadas de liberdade possam se manifestar. 
 

Palavras-chave: Direito de execução penal. Direito de pedir da pessoa presa. Direito 
penitenciário. Empoderamento comunitário. Transformação social. 

 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to discuss the content of the execution of penal sentences and 
the prisoner’s right to petition, which consists in the right of the person deprived of 
liberty to fill administrative or jurisdictional petitions to the Government for a redress of 
grievances. The main hypotheses sustained are (i) the recognition that the execution 
of penal sentences has an important role in the protection of prisoner’s rights, and (ii) 
the need to search for mechanisms to enhance the participation of the person deprived 
of liberty and their families in the political struggle for access to justice and for the 
protection of their own rights. Based on these understandings, in the Chapter I this 
study focuses on the construction of a theory to describe the execution of penal 
sentences, which should be committed to the consecration of the fundamental 
constitutional rights of prisoners, and use mainly the categories of “indeterminacy of 
the concrete penal sentence” and “qualitative legality of the punishment”. In Chapter 
II, the contradictory scenario of prisoner’s right to petition in Brazil is discussed, in 
which is well provided at normative level, but is largely disregarded in the penitentiary 
reality. Finally, in Chapter III, proposals are sustained on how to strengthen the 
prisoner’s right to petition in Brazil, both administratively and jurisdictionally, with the 
purpose of developing the position that the law may consist not only in a mechanism 
of repression in prison, but also correspond to a democratic instrument of struggle and 
social transformation – becoming a voice through which people deprived of freedom 
can speak out. 

 
 

Keywords: Execution of penal sentences. Prisoner’s right to petition. Penitentiary law. 
Community empowerment. Social change. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tem-se a máxima de que “a introdução é o último tópico a ser redigido em um 

trabalho acadêmico”. Ao menos neste estudo, tal premissa se mostrou adequada: 

olha-se para trás e se vislumbra, com alguma nostalgia e com maior clareza, como os 

eixos da pesquisa foram constantemente descobertos, consolidados ou fragilizados, 

direcionados e redirecionados no decorrer desta produção que, apesar de finalizada, 

objetiva traçar caminhos para um panorama penitenciário ainda em insipiente 

construção.  

Dois eixos principais estão em constante e permanente diálogo nesta pesquisa: 

o debate sobre o conteúdo do direito de execução penal e a busca pela sistematização 

e concretização do direito de pedir das pessoas presas. 

Quanto ao primeiro eixo, teve-se como objetivo desenvolver a posição de 

protagonismo do direito de execução penal na consagração dos direitos fundamentais 

constitucionais das pessoas apenadas, especialmente por meio do reconhecimento 

de dois pressupostos principais. Em primeiro lugar, o de que é necessário construir 

uma teoria do direito de execução que seja verdadeiramente penal, e que, portanto, 

recuse indevidas importações da teoria geral do processo e que identifique os 

aspectos efetivamente centrais e que estão constantemente em tensão no curso do 

cumprimento de pena. Segundo, o de que a execução penal é muito mais do que um 

sinônimo para o mero cumprimento da pena, correspondendo a uma esfera de tutela 

e proteção de direitos e garantias daqueles que têm contra si uma concreta sanção 

penal a ser executada1. 

O segundo eixo da pesquisa diz respeito à efetivação do que se denominou, 

neste trabalho, como o direito de pedir da pessoa presa. Aposta-se nesta expressão, 

em detrimento de direito de petição, de reclamação ou de queixa, para se referir ao 

direito da pessoa presa apresentar requerimentos administrativos ou jurisdicionais a 

                                                 
1 Importante para o desenvolvimento desta esfera do trabalho foram os comentários apresentados por 
Bruno Rotta ALMEIDA acerca da necessidade de vinculação do direito de execução penal à esfera de 
direitos das pessoas apenadas. Tais comentários foram apresentados pelo referido autor, em sede de 
Coordenação de Grupo de Trabalho no 11º Congresso Internacional de Ciências Criminais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 13 de novembro de 2020. In: 11º Congresso 
Internacional de Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
online, 2020. 
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qualquer autoridade pública – direito este garantido em âmbito convencional, 

constitucional e legal2. Sustenta-se, neste trabalho, que o direito de pedir da pessoa 

presa corresponde a potência democrática ainda não cumprida na realidade 

penitenciária brasileira, e que tem muito a avançar. Trata-se, ademais, de importante 

instrumento para o desenvolvimento do acesso à justiça e para o empoderamento da 

própria pessoa privada de liberdade e de seus familiares na luta política – afinal, é 

disso que se trata – pela observância e proteção de seus próprios direitos. 

A principal contribuição deste trabalho talvez esteja na intersecção entre os dois 

eixos ora tratados. É saber, o direito de pedir da pessoa presa somente poderá ser 

plenamente desenvolvido mediante uma compreensão sobre o conteúdo do direito de 

execução penal comprometida com a Constituição e com os direitos fundamentais. 

Da mesma forma, defende-se que o desenvolvimento daquele direito na esfera 

penitenciária pode impulsionar a criação de uma verdadeira teoria dos direitos das 

pessoas presas no contexto do direito de execução penal brasileiro. 

Foi esta interlocução que fundou o trabalho a seguir apresentado, intitulado 

“Transformar a partir do cárcere: o direito de execução penal e o direito de pedir da 

pessoa presa”. Após várias e várias versões até se chegar em sua grafia definitiva, 

reputou-se que, no título, fundamental seria registrar a principal intenção deste 

trabalho: conceber mecanismos para que o direito – em especial, o direito de 

execução penal – deixe de consistir pura e simplesmente em instrumento de 

repressão no cárcere, e possa corresponder a instrumento de transformação social às 

pessoas privadas de liberdade. Em suma, o que se objetiva é que o direito possa 

corresponder a uma das formas pela qual a voz das pessoas presas possa ser 

veiculada e efetivamente ouvida. 

O presente trabalhou restou dividido em três capítulos que demonstram a 

integração entre os dois eixos já referenciados. No Capítulo I, disserta-se sobre o eixo 

temático do direito de execução penal. Por meio de aportes trazidos por teóricos do 

direito processual penal, sustenta-se, inicialmente, que a chamada teoria geral do 

processo fundou não apenas uma tradicional e problemática teoria do direito 

processual penal, mas também uma igualmente inadequada teoria do direito de 

                                                 
2 As razões pelas quais se optou pela expressão “direito de pedir” estão expostas na subseção 2.2.1. 
deste trabalho, denominada “O exercício do direito de pedir como subversão da ordem e disciplina 
prisionais ou como resistência não-violenta?”. 
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execução penal, principalmente no que diz respeito a sua corrente mista. Em seguida, 

desenvolve-se uma proposta para descrever o conteúdo do direito de execução penal 

de tal forma que seus institutos não sejam importados da sistemática cível, mas 

fundados a partir das próprias tensões que envolvem a pena concretamente cumprida. 

O Capítulo II, por sua vez, introduz o direito de pedir da pessoa presa por meio 

da articulação, de todo contraditória, entre a vasta previsão normativa deste direito, 

mas seu sistemático descumprimento na prática histórica do direito de execução 

penal. Vincula-se, inicialmente, o desenvolvimento histórico do direito de petição a 

lutas políticas, como forma de demonstrar sua importância como forma de exercício 

da cidadania. Em seguida, trata-se da esfera normativa do referido direito –

amplamente previsto em esfera convencional, constitucional e legal – com o objetivo 

de fornecer, ao final, uma proposta de definição do “direito de pedir da pessoa presa”. 

Na segunda parte do Capítulo, contrasta-se o conceito processual, jurídico, com a 

realidade penitenciária brasileira de ausência de sistematização e descumprimento do 

direito de pedir da pessoa presa. Expõe-se, em continuidade, razões pela escolha da 

expressão “direito de pedir da pessoa presa”, bem como se reflete sobre motivos que 

dificultam a concretização deste direito na prática histórica da execução penal 

brasileira. 

O Capítulo III, finalmente, concentra a principal esfera propositiva do trabalho. 

Neste, discute-se caminhos para que o direito de pedir da pessoa presa se concretize 

na realidade penitenciária brasileira, tendo em consideração o conteúdo do direito de 

execução penal proposto no Capítulo I, bem como a articulação entre teoria e prática 

apresentada no Capítulo II. Apresenta-se, inicialmente, a experiência da prison 

litigation nos Estados Unidos, que representou e ainda representa uma importante 

esfera de luta política centrada no exercício do direito de petição por parte das 

pessoas privadas de liberdade naquele sistema jurídico. Em seguida, apresenta-se 

propostas para o desenvolvimento do referido direito tanto na esfera administrativa 

como jurisdicional. Finalmente, a derradeira seção deste trabalho discute o papel da 

academia, e especialmente das clínicas jurídicas, no desenvolvimento de projetos 

voltados à transformação social do sistema penitenciário. 
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CAPÍTULO I – HÁ ALGO A MAIS QUE O “CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL”: 
A EXECUÇÃO PENAL COMO DIREITO 

 
Aliás, a questão de falta de vagas nos estabelecimentos penitenciários não é 
assunto para ser resolvido pelo Poder Judiciário e nem, muito menos, de 
responsabilidade do Poder Judiciário, como muitos imaginam, ou fingem 
imaginar. A questão é, tipicamente, da alçada do Poder Executivo3. 
 
O entendimento desta Corte de Justiça, corroborando o posicionamento já 
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que não cabe 
ao Judiciário discutir o mérito a respeito da prática de falta grave, "uma vez 
que tal decisão incumbe à autoridade do estabelecimento prisional, como 
típico mérito administrativo [...]"4. 
 
Isso porque, apesar de criticável a existência da superlotação carcerária, o 
problema do Executivo não pode justificar a concessão de privilégios que 
escapam às normas legais, até porque a precariedade das condições dos 
estabelecimentos criminais brasileiros é de conhecimento público e notório 
de toda a população, sendo certo que igualmente é de ciência daqueles que 
optam pela prática de delitos e, assim, submetem-se a tais condições5. 

 

O direito parece ainda não ter efetivamente ingressado no conteúdo do 

cumprimento das penas e das medidas de segurança no Brasil. Lembra, ao contrário, 

a figura de um intruso, um corpo estranho que pouco contribui quando as grades 

cerram, e que parece tão somente ser utilizado como ferramenta de legitimação e 

perpetuação de um permanente estado de inconstitucionalidade no cárcere6. 

De maneira amplamente contraditória, desenvolveu-se no Brasil uma estrutura 

legal de execução penal que se apresenta como legítima apesar das reconhecidas 

violações de direitos e crueldades ocorridas nas insalubres e superlotadas unidades 

                                                 
3 ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Voto em Habeas Corpus 
nº. 990.10.126497-8 (0126497-16.2010.8.26.0000). 6ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, relator 
Des. Ricardo Tucunduva, julgado em 08 de julho de 2019. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4609415&cdForo=0>. Acesso em 30 de maio 
de 2021. 
4 ESTADO DE SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Agravo de 
Execução Penal n. 0000169-89.2020.8.24.0018. 4ª Câmara Criminal do TJ-SC, relator Des. Sidney 
Eloy Dalabrida, julgado em 16 de abril de 2020. Disponível em: 
<http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AABAg7AAIAABZFDAA
H&categoria=acordao_5>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
5 ESTADO DO PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Decisão nos Autos de Execução 
Penal nº. 0002044-03.2017.8.16.0122. Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de 
Guaíra/PR, julgado em 24 de abril de 2020. Disponível por meio do mecanismo de Consulta Pública do 
PROJUDI-PR: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi_consulta/>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
6 A referida constatação é de autoria do Professor André Ribeiro Giamberardino, ora Orientador deste 
trabalho, e inaugurou os encontros da disciplina tópica de Execução Penal, ofertada para discentes de 
Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, no segundo semestre de 2020. In: 
Encontros da disciplina tópica Execução Penal na Faculdade de Direito da UFPR, online, 2020. 
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prisionais brasileiras. Legalidade da execução penal e legalidade das condições de 

cumprimento da pena, portanto, são delimitadas como dois processos distintos, que 

não se relacionam minimamente7. 

O silêncio conformado, por sua vez, ecoa na produção teórica a respeito do 

assunto. Em boa medida, o interesse acadêmico quanto às disciplinas criminais 

historicamente se exaure no momento em que a sentença penal condenatória é 

proferida8. Curiosamente, os currículos dos cursos de direito até costumam destinar 

estudo específico sobre a pena, mas por meio de uma abordagem – muitas vezes 

estéril – acerca de suas finalidades abstratas9. A sua real e gradual concretização, 

apesar de representar o verdadeiro fim a que se destina o fluxo criminal, passa muitas 

vezes ao largo das reflexões, tendo desenvolvimento teórico inegavelmente inferior 

às demais matérias. 

No que diz respeito à execução penal, a grande maioria das discussões 

desenvolvidas acerca de seu modelo teórico, autonomia e conteúdo, parecem 

encontrar como ponto inicial e final a disputa entre jurisdicionalização e 

                                                 
7 “El escaso desarrollo por el derecho penal, la distancia de la doctrina como las interpretaciones 
literales de los textos y la única relación con el deber ser de la pena, ha colaborado en los niveles de 
impunidad que en esta parte del proceso se manifiestan, al punto de lograr distinguir la crueldad de las 
prisiones y la estructura legal de la ejecución penal y diferenciarlo como procesos que no se relacionan 
unos de otros. Lo que se plantea en acciones colectivas o individuales de habeas corpus, la cantidad 
de demandas relegadas por los presos y presas y las condiciones carcelarias en que cumplen sus 
penas, no se presentan como efecto de su cumplimiento ni cobran relevancia en el proceso de 
ejecución”. VACANI, Pablo A. Elementos para una teoria de la ejecución penal: condiciones carcelarias, 
tempo de prisón e indeterminación punitiva. In: VACANI, Pablo A. La indeterminación de la pena en 
el proceso de ejecución penal: nuevas herramientas teóricas y jurisprudenciales. Buenos Aires: Ad-
Hoc, p. 99. 
8 Anthony M. KENNEDY, magistrado da Suprema Corte dos Estados Unidos entre 1988 e 2018, 
promoveu similar análise com relação ao sistema jurídico dos Estados Unidos – bastante diverso do 
brasileiro, mas cuja análise pode ser muito pertinente ao cenário penitenciário, conforme se sustenta 
nas seções 3.1. e 3.3 –, destacando o foco excessivo construído ao redor do binômio “culpa e 
inocência”, ignorando-se todo o processo posterior ao encarceramento: “The focus of the legal 
profession, perhaps even the obsessive focus, has been on the process for determining guilt or 
innocence. When someone has been judged guilty and the appellate and collateral review process has 
ended, the legal profession seems to lose all interest. When the prisoner is taken away, our attention 
turns to the next case. When the door is locked against the prisoner, we do not think about what is 
behind it”. KENNEDY, Anthony M. Speech at the American Bar Association annual meeting. 
Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/publicinfo/speeches/viewspeech/sp_08-09-03>. 
Acesso em 30 de maio de 2021. 
9 “La ejecución de la pena ha sido históricamente, si se la mide en relación a la dogmática del delito, 
una materia que no ha despertado mayor interés en el ámbito de la ciencia penal. Quizás la necesidad 
de su abordaje multidisciplinario y un interés estatal que se agota con el reproche del injusto, han 
desalentado a los estudiosos a profundizar aspectos que van más allá de la determinación judicial de 
la pena que contiene toda sentencia condenatoria”. CARRAL, Daniel. El principio de proporcionalidad 
y la medida de la pena. Efectos y consecuencias posteriores a su individualización. In: VACANI, Pablo 
A. La indeterminación...Op. Cit., p. 49. 
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administrativização da execução da pena. A muito custo, reconheceu-se que, 

especialmente diante do advento da Lei 7.210/1984, de fato a matéria não se esgota 

no campo da Administração Pública, competindo a um juízo especializado uma gama 

de decisões importantes ao cumprimento das penas aplicadas pelo Estado. 

Prevalece a tese desenvolvida na Universidade de São Paulo, e capitaneada 

por Ada Pellegrini Grinover, de que a execução penal teria natureza jurídica mista10, 

constituindo, assim, atividade complexa, que se desenvolve entrosadamente nos 

planos tanto administrativo como jurisdicional11. Cada esfera de poder, entretanto, 

teria atribuições distintas: guardaria caráter jurisdicional – e seria, portanto, objeto do 

processo de execução de pena – a tutela tendente à “efetivação do comando previsto 

na sentença penal condenatória”. Enquanto isso, as demais atividades relativas à 

expiação da pena, “através da vida penitenciária do condenado, ou de sua vigilância, 

observação cautelar e proteção”, pertenceriam ao direito administrativo12, não 

constituindo, assim, objeto de cognição do juízo executivo. 

A referida corrente, inegavelmente, foi de extrema relevância para a 

consolidação da execução penal no país, especialmente em sua categórica defesa do 

caráter jurisdicional, ainda que parcial, da matéria. Sua configuração, entretanto, 

                                                 
10 Em manuais brasileiros clássicos de doutrina sobre execução penal, a teoria desenvolvida por Ada 
Pellegrini Grinover acerca do caráter misto do direito de execução penal costuma inaugurar o tópico 
sobre a natureza jurídica da execução penal, conforme exemplos em trechos de obras de autoria de 
Marcão, Nucci e Avena: “2. Natureza Jurídica. Doutrina e jurisprudência apontam divergências sobre a 
natureza jurídica da execução penal. Conforme leciona Ada Pellegrini Grinover: [...]”. MARCÃO, 
Renato. Curso de Execução Penal. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 30. “3. NATUREZA 
JURÍDICA DA EXECUÇÃO PENAL. Cuida-se da atividade jurisdicional, voltada a tornar efetiva a 
pretensão punitiva do Estado, em associação à atividade administrativa, fornecedora dos meios 
materiais para tanto. Nessa ótica, está a posição de Ada Pellegrini Grinover, para quem [...].”. NUCCI, 
Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 17. “Ada Pellegrini 
Grinover, tratando do tema, observa: “Na verdade, não se desconhece que a execução penal é 
atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicionais e administrativo”. 
AVENA, Noberto. Execução Penal. São Paulo: Método, 2019, p. 2. 
11 “Súmula nº. 39 – A execução penal é atividade complexa que se desenvolve, entrosadamente, nos 
planos jurisdicional e administrativo. Súmula nº. 40 – Guarda natureza administrativa a expiação da 
pena. É objeto do processo de execução, guardando natureza jurisdicional, a tutela tendente à 
efetivação da sanção penal, inclusive com as modificações desta, decorrentes da cláusula “rebus sic 
stantibus”, ínsita na sentença condenatória”. GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza jurídica da execução 
penal. In: BUSANA, Dante; GRINOVER, Ada Pellegrini (coords). Execução penal: Lei nº. 7210, de 11 
de Julho de 1984. São Paulo.: Max Limonad, 1987, p. 8-9. 
12 “A aplicação da pena é objeto do direito penitenciário, o qual se liga ontologicamente ao direito 
administrativo, muito embora suas regras possam encontrar-se nos códigos penal e processual penal. 
Mas a tutela tendente à efetivação da sanção penal é objeto do processo de execução, o qual guarda 
natureza indiscutivelmente jurisdicional e faz parte do direito processual”. Ibidem, p. 7. 
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enquanto execução penal formada apenas de restritos momentos jurisdicionais13, 

permitiu enorme espaço de discricionariedade à administração penitenciária para 

dispor do poder disciplinar contra as pessoas por ela custodiadas. Além disso, 

consistiu em um grande mecanismo de diluição da responsabilidade14, de modo que 

o Poder Judiciário, por meio do juízo de execução penal, raramente se aponta como 

corresponsável pelas precárias e insalubres condições a que estão submetidos os 

seus custodiados. 

Neste Capítulo, portanto, busca-se contribuir com um novo passo nesta 

discussão acerca da teoria da execução penal. Trata-se, inicialmente, de analisar a 

construção histórica da disciplina no Brasil, partindo do contexto doutrinário 

contemporâneo à publicação da Lei 7.210/1984 e da desastrosa contribuição da teoria 

geral do processo para sua conformação. Busca-se identificar, por um lado, os 

elementos que estruturam sua compreensão, desvelando pontos obscuros, 

inconsistências, e, em especial, os pré-juízos que parecem naturalmente conformar 

os horizontes de sentido. De outro, propõe-se a discutir “novas” chaves de leitura, 

tendentes a reconhecer uma teoria do direito de execução verdadeiramente penal, 

que perpasse o simples cumprimento da sanção penal como seu objeto, que possa 

fornecer respostas concretas e efetivas à realidade prisional que se apresenta, que 

reconheça seu caráter enquanto direito do cidadão apenado, e que possa, assim, 

ressignificar o papel do Poder Judiciário no controle das condições materiais de 

encarceramento, bem como do poder disciplinar administrativo penitenciário15. 

 

                                                 
13 “A opção que preconiza uma natureza mista da execução penal não guarda diferenças profundas 
com esta última, na medida em que ambas convergem nas premissas: sendo a execução penal uma 
atividade mista ou complexa, apenas se visualizaria o exercício de função jurisdicional em seu início e 
encerramento, e nos momentos em que o Juiz é chamado a decidir sobre questão incidental, 
exercendo-se, no mais, função administrativa quanto ao cumprimento de pena. Indiscutivelmente 
prevalente, foi essa a interpretação conferida por boa parte da doutrina nacional após a LEP”. 
GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Visão Crítica da Execução Penal. In: SILVA, Franklyn Roger Alves 
(org). O processo penal Contemporâneo e a Perspectiva da Defensoria Pública. Belo Horizonte: 
CEI, 2020, p. 224. 
14 A expressão “mecanismo de diluição da responsabilidade”, neste contexto, também é de autoria do 
Professor André Ribeiro Giamberardino, e foi utilizada durante os encontros da disciplina tópica de 
Execução Penal, ofertada para discentes de Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, 
no segundo semestre de 2020. In: Encontros da disciplina tópica de Execução Penal na Faculdade 
de Direito da UFPR, online, 2020. 
15 CACICEDO, Patrick Lemos. O controle judicial da execução penal no Brasil: ambiguidades e 
contradições de uma relação perversa. In: Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto 
Alegre, vol. 4, n. 1, jan.-abr. 2018, pp. 413-432. 
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1.1. APORTES PROCESSUAIS PENAIS: CONTEÚDO E AUTONOMIA FRENTE 
A TEORIA GERAL DO PROCESSO16 
 

Preliminarmente, importa ao Trabalho apresentar a discussão acerca do 

conteúdo do direito processual penal, especialmente por meio da reflexão sobre a 

inviabilidade e inadequação teórica da incorporação de institutos provenientes da 

teoria geral do processo para a conformação da disciplina.  

Trata-se de diálogo importante, bem construído no âmbito da teoria do direito 

processual penal brasileiro e que importa sobremaneira ao direito de execução penal, 

mas cuja conexão aparenta ainda ter sido pouco aproveitada. Deste modo, a presente 

Seção busca trazer aportes do direito processual penal, que serão retomados na 

sequência para analisar a teoria do direito de execução penal, no contexto brasileiro. 

Tem-se, como norte, a análise crítica da corrente unitária do direito processual, 

cuja teoria foi amplamente recepcionada no Brasil, e por aqui ganhou a roupagem de 

Teoria Geral do Processo, constituindo disciplina universitária que fez e faz parte de 

boa parte dos currículos universitários nacionais17. A adoção da teoria unitária do 

processo ao direito processual penal brasileiro, por sua vez, centrou-se no conceito 

de lide penal e representou construção teórica que serviu como alicerce fundamental 

para a construção das primeiras teorias do direito processual penal18 – e que, 

                                                 
16 Destaca-se, já ao início desta Subseção, a importância central para esta pesquisa que tiveram as 
obras do Professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e dos pesquisadores da Universidade Federal 
do Paraná, em especial dos Professores Camilin Marcie de POLI, Marco Aurélio Nunes da SILVEIRA, 
Sylvio Lourenço da SILVEIRA FILHO: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide e o conteúdo 
do processo penal. Curitiba: Juruá, 1989; SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes. A ação processual penal 
entre política e constituição: outra teoria para o direito processual penal. Tese (Doutorado em 
Direito). Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012; SILVEIRA 
FILHO, Sylvio Lourenço. O processo penal como procedimento em contraditório: (re) discussão 
do locus dos sujeitos processuais penais Dissertação (Mestrado em Direito). Setor de Ciências 
Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011; POLI, Camilin Marcie. O inquérito policial 
e sua utilização na fase processual penal: (des) conformidade com o devido processo legal. 
penais Dissertação (Mestrado em Direito). Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2015. 
17 Ainda hoje, Teoria Geral do Processo consta como disciplina obrigatória no currículo de importantes 
faculdades como na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (conforme ciclo básico e 
institucional disponível em: 
http://www.direito.usp.br/graduacao/arquivos/grade_curricular_1_ao_4ano.pdf), na Escola de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas (conforme grade curricular disponível em: 
https://direitorio.fgv.br/graduacao/grade-curricular-e-material-didatico), e na Faculdade Nacional de 
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (conforme grade curricular disponível em: 
https://cutt.ly/BhyJL6b). Todos os links acessados em 22 de novembro de 2020. 
18 Teóricos como Fernando da Costa Tourinho Filho, Frederico Marques, Helio Tornaghi e Julio Fabbrini 
Mirabete aceitaram amplamente a incorporação da teoria unitária do processo ao direito processual 
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conforme se discutirá na seção 1.2., foi basilar para a edificação de uma corrente 

mista do direito da execução penal. 

A incorporação de conceitos projetados pela Teoria Geral do Processo, em 

especial o de lide, porém, “representou, quiçá, o que de pior aconteceu ao direito 

processual penal em todos os tempos”19. Isto porque (i) o conceito de lide é inaplicável 

para representar o conteúdo do direito processual penal; (ii)  os sistemas processuais 

civil e penal têm conformações teórico-filosóficas distintas e inconciliáveis; e (iii) há 

abissal distinção entre os objetos a que se prestam a esfera processual penal e civil, 

visto que esta opera a partir de uma lógica individual-patrimonialista, cujo ponto nodal 

é a satisfação de uma necessidade expressa em bens patrimoniais, enquanto aquela 

se presta a tutelar não o patrimônio, mas a própria liberdade do indivíduo processado. 

 

1.1.1. A inaplicabilidade do conceito de lide ao direito processual penal 
 

Inicialmente, reconhece-se que o conceito de lide, historicamente empregado 

como, ao mesmo tempo, a origem comum e o conteúdo de todas as espécies 

processuais20, não descreve de forma adequada a atividade da jurisdição no direito 

processual penal, devendo, portanto, ser abandonado. 

O conceito de lide não é unívoco, porém. Trata-se, em verdade, de construção 

polêmica e retratada por diversas críticas, réplicas e tréplicas21, mas que pode ser 

                                                 
penal. “O processo, como instrumento compositivo de litígio, é um só. É por meio do processo que o 
Estado desenvolve sua atividade jurisdicional. Assim, Direito Processual Civil e Direito Processual 
Penal não passam de faces de um mesmo fenômeno, ramos de um mesmo tronco que cresceu por 
cissiparidade”. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 1, 32ª Ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010; “A lide é, pois, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos 
interessados e pela resistência do outro. No campo penal, opondo-se o titular do direito de liberdade à 
pretensão punitiva e não podendo o Estado impor, de plano, o seu interesse repressivo, surge a lide 
penal”. MIRABETE, Julio Fabrinni. Processo Penal. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 25-26. 
19 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. cit., p. 22. 
20 Importa destacar que o conceito de lide surge com o intuito de reunir, através de um tronco comum, 
as diversas espécies processuais (civil, trabalhista, penal...), em um contexto de reconhecimento da 
própria existência de um direito processual autônomo de sua esfera material. Sobre o assunto: 
SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço. O processo penal...Op. cit., p. 85. 
21 “Analisar o conteúdo do processo, em tais circunstâncias, é imiscuir-se numa fase altamente 
significativa do direito processual italiano [...]. A fonte geradora de tantos trabalhos não pode ser 
resumida a um único ponto, mas tem na polêmica, por certo, sua expressão máxima. Ela é, afinal, 
imanente ao espírito do povo italiano, que compreende o seu significado de diálogo, antes de briga, e 
que portanto a utiliza em bom proveito”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. cit., p. 
17. 
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sintetizada, ao menos ao propósito deste trabalho22, como o “conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão e por uma resistência a esta”23. 

A concepção de lide, ademais, foi transportada ao direito processual penal, 

sendo recepcionada no Brasil especialmente por meio da teorização de Giovanni 

LEONE, compreendendo-se o conteúdo deste ramo processual como o conflito – 

permanente e indisponível, ou mesmo presumido24 – de interesses, estabelecido entre 

a pretensão do Estado de punir (jus puniendi), irrompida diante da violação de uma 

norma incriminadora, e a resistência do cidadão imputado, cuja pretensão é de 

manutenção de sua liberdade (status libertatis)25. 

Entretanto, numerosas críticas surgiram em ambos os pilares de tal teorização, 

argumentando que ainda há processo penal mesmo em situações em que não haja 

própria e concretamente um conflito de interesses, seja pela ausência de pretensão 

punitiva do órgão acusatório, seja pela não oposição de resistência por parte do réu. 

Primeiro, é possível – e comum – que a jurisdição seja acionada para decidir 

acerca de um caso em que o titular da ação penal já não mais tenha pretensão em 

punir o acusado, como em situações em que o Ministério Público reconhece, após a 

apresentação de denúncia e instrução processual, que não há conjunto probatório 

suficiente para a condenação do réu26.  

                                                 
22 Ao trabalho, releva a definição que teve maior aceitação e foi mais replicada pela doutrina processual 
penal brasileira, e que, portanto, resultou em maior impacto na conformação de sua estrutura. 
23 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Volume I. Tradução de Adrián Sotero De 
Witt Batista. Campinas: Servanda, 1999. p. 80. 
24 Acerca da indisponibilidade do conflito de interesses no processo penal, trata-se de questão 
detalhada ainda nesta Seção. Quanto à presunção no caso concreto, porém, relevante é a passagem 
de Coutinho acerca de sua inadequação lógica: “A presunção, porém, não tem nenhum fundamento, 
seja lógico, seja jurídico. Ora, presumir é um verbo transitivo que implica vislumbrar algo inexistente, 
fazendo realidade de uma irrealidade. Interessa aqui – mesmo porque o discurso vai longe e mereceria 
um trabalho monográfico – deixar claro que não tem sentido presumir algo já existente; esses não se 
presumem, descrevem-se”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. cit., p. 65. 
25 “Nel proceso penale, pertanto, sussiste sepre un conflitto, un contrasto di interessi, ancorchè 
l’atteggiamento delle parti sia tale da non farlo delineare: il contrasto tra il diritto soggettivo di punire 
dello Stato e il diritto di libertà dell’imputato: diritto di libertà che va inteso non solo in senso ampio, ma 
anche come diritto a non sentirsi infliggere una punizione sproporzionata all’entità del reato. Anche e 
sovratutto nel processo penale, quindi, esiste un conflitto fra due interessi, sia pure nel senso particolare 
sopra indicato, una lite, “latente, ma tuttavia immancabile”; ed è a questo conflitto che il giudice deve 
guardare, ed è su questo conflitto che egli deve giudicare, non su quello, che può non realizzarsi, tra 
pubblico ministero ed imputato”.LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. Volume 1. 
Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961, p. 181. 
26 “Afinal, na prática é possível vislumbrar um processo penal onde, com a construção oferecida, nem 
se cogitaria de uma lide. Basta ver que, em determinada circunstância, o Estado pode deixar de exigir 
a subordinação do imputado, efetivamente, ou mesmo se manifestar contra ela. Com essa situação 
concreta a materializar-se passo a passo, por certo ninguém ousaria premuir nada, muito menos que 



22 

 
 

Em segundo lugar, tem-se a conhecida constatação de Pietro Calamandrei, em 

que se reconhece a inutilização do conceito de lide como elemento distintivo da função 

jurisdicional quando o acusado não apresenta resistência ao jus puniendi, isto é, na 

hipótese de confissão. Neste caso, mesmo diante da ausência de concreta 

resistência, a jurisdição também será acionada para o julgamento do caso27. 

Restaria aos defensores da lide penal, entretanto, um último argumento: 

sustentou-se que o conflito descrito poderia não ser expresso entre interesses do 

acusador e acusado, mas sim entre direitos indisponíveis28, quais sejam, o direito 

subjetivo de punição versus o direito público de liberdade.  

Tal argumentação, entretanto, mais uma vez não é suficiente para resumir o 

conteúdo do processo penal, ao menos o brasileiro, especialmente pela existência de 

casos cujo exercício da ação penal é desenvolvido por particulares. Nestes, o que 

ocorre é justamente o oposto: a disposição, para privados, da pretensão punitiva 

estatal29. 

Em contraposição ao conceito de lide, propõe-se a teoria do caso penal para 

exprimir, de forma mais precisa, o conteúdo do direito processual penal: a atividade 

da jurisdição, no processo penal, tem a finalidade de fazer o acertamento do caso 

penal a ela apresentado, reconstituindo o fato por meio das provas produzidas no 

processo jurisdicional. Procede-se, desta forma, diante de uma situação de incerteza 

quanto à imposição de sanção penal ao agente imputado, realizando o acertamento 

positivo (condenação) ou negativo (absolvição) do caso penal30. 

Resta assentado, assim, que de qualquer modo o conceito de lide não é 

satisfatório para exprimir o conteúdo do processo penal. Entretanto, esta conclusão 

                                                 
mantém a pretensão; seria um contra-senso”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. 
cit., p. 101. 
27 “Puede haber ejercicio de función jurisdiccional al solo objeto de asegurar la observancia del derecho, 
aun en cuanto no existe ningún conflicto de intereses entre las partes, las cuales están perfectamente 
de acuerdo en querer conseguir un cierto efecto jurídico”. CALAMANDREI, Pietro. Instituciones de 
derecho procesal civil, V.1, Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Depalma, 1943, p. 
182. 
28 “Questa posizione di contrapposizione tra diritto statuale di punire e diritto di libertà del cittadino 
conferisce al processo penale un carattere contenzioso perfino più rigoroso di quello che anima il 
processo dispositivo. Lite, nel processo penale, non deve significare conflitto di attività, conflitto 
appariscente di interessi, qualificato cioè da una pretesa e da una resistenza; lite, invece, nel processo 
penale significa conflitto permanente e indisponibile d’interessi e perciò più vitale, in quanto trascende 
ogni riflesso particolare e contingente”.LEONE, Giovanni. Trattato..., p. 185. 
29 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. cit., p. 65. 
30 Ibidem, p. 135. 
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não é suficiente para demonstrar a incompatibilidade entre direito processual civil e 

penal: a teoria unitária poderia ser reconstruída a partir de outros conceitos nucleares, 

conciliando-se as espécies processuais civil e penal por meio de elementos alheios à 

lide propriamente dita31. 

 

1.1.2. A inconciliável conformação histórica dos sistemas processuais civil e 
penal 
 

Há outra razão, porém, de ordem teórico-filosófica, que demonstra a completa 

impossibilidade de desenvolvimento de uma teoria que unifique os direitos 

processuais civil e penal: suas conformações enquanto sistemas processuais são 

amplamente distintas, se não antagônicas, tendo historicamente se estruturado a 

partir de diferentes princípios unificadores32. 

Inicialmente, reflete-se acerca da concepção de sistemas. Trata-se de conceito 

inegavelmente estruturante da sabedoria ocidental, que retrata fielmente o fluxo de 

evolução e rupturas da história da filosofia: apesar de advir da noção etimológica 

grega de systema-atos33, exprimindo a busca pela verdade através da unidade e 

essência do ser34-35, é precisamente em Immanuel KANT que o conceito adquire seu 

                                                 
31 SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes. A ação processual penal...Op. cit., p. 35. 
32 Idem. 
33 “A noção de sistema pode certamente ser considerada "um pilar da sabedoria ocidental, enquanto a 
ela faz referência - consciente ou inconscientemente, consensualmente ou sem consenso - qualquer 
um que empreenda uma descrição científica ou uma construção técnica" (Losano) e o termo 
efetivamente deriva do grego syn (com, junto) e histánai (colocar, pôr), de onde tem-se precisamente 
systema (conjunto, conjunto estruturado, conjunto coerente)”. CAPELLINI, Paolo. Sistema Jurídico e 
Codificação. Tradução de Angela Couto Machado Fonseca. Curitiba: Juruá, 2007, p. 9. 
34 Em Aristóteles, é possível conceber sistema como um agrupamento de elementos que, mesmo 
enquanto aglutinados, não podem conduzir à verdade, sendo necessário distinguir entre os elementos 
essenciais e acidentais. Neste sentido: “Il passo rivela, in maniera paradigmatica, quale sia l’idea 
aristotelica della scienza. Essa è, fondamentalmente, un processo discorsivo che tende a determinare 
il perché o la causa, e, delle quattro cause che ben conosciamo, soprattutto la causa formale o essenza. 
È questa, infatti, la causa fondamentale, in quanto, esprimendo essa l’essenza o natura della cosa, 
rappresenta precisamente quel «medio» in virtù del quale noi stabiliamo la necessaria connessione di 
certe proprietà con un dato soggetto. [...]. Dunque, la sostanza (o essenza o forma o ei\do") così come 
è al centro della metafisica e della fisica, è al centro anche della teoria della scienza, cioè di tutto quanto 
il sistema aristotelico”. REALE, Giovanni. Storia della Filosofia Greca e Romana. Firenze e Milano: 
Giunti Editore, 2018, p. 989. 
35 Importante destacar, também, que a acepção do termo sistema no medievo representou justamente 
a noção de unidade advinda da pluralidade das ordem e corporações particulares, que estruturaram 
toda a ordem jurídica medieval. CAPELLINI, Paolo. Sistema Jurídico...Op. cit., p. 10-11. 
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caráter científico moderno, estruturando-se como elemento central da teoria do 

conhecimento36. 

Conforme o referido autor, assim, é sistema o conjunto de conhecimentos 

destinados a um fim específico, e estruturados em torno de uma ideia central, um 

princípio unificador37. Neste sentido, cada elemento que compõe o sistema funciona 

como uma pequena e delicada engrenagem de relógio38, que tem sua orientação e 

funcionamento ajustados por meio de um princípio reitor. 

Este princípio unificador, por sua vez, é o ponto de partida que orienta todo o 

sistema. É o significante primeiro, estruturado a priori no conhecimento, que 

fundamenta os fundamentos39 e funda o conhecimento científico40. 

A organização do direito processual por meio de sistemas, por sua vez, resultou 

em duas construções teórico-filosóficas antagônicas e inconciliáveis: o sistema 

acusatório e o inquisitório, orientados pelos princípios unificadores dispositivo e o 

inquisitivo, respectivamente. 

                                                 
36 “Parece-nos, substancialmente, que apenas nos inícios do moderno e de sua valoração subjetivista, 
atomizante, em uma palavra, matematizante, do indivíduo, se comecem a colocar as premissas para a 
definição do direito no seu conjunto como 'sistema', porque começa a prevalecer uma atitude de 
insatisfação e aversão em relação à unidade universalista e pluralista do ius comune e dos métodos 
"catolicizantes" do mos italicus. [...]. Assim, ao fim de um longo processo de secularização, [...] se atribui 
ao sistema (e em conseqüência à sistemática, cuja busca de renovação na cronologia histórica havia 
precedido a configuração 'intrínseca' da própria idéia de sistema) justamente a virtude de "atribuir ao 
objeto do discurso - ao qual o termo é aplicado - uma espécie de coerência interna 'espontaneamente' 
oferecida à nossa mente, ao mesmo tempo em que, na medida em que esta coerência nos apareça, 
essa é sempre o resultado de uma reflexão ou elaboração nossa". Ibidem, p. 11-12. 
37 “Esta perfeição de uma ciência não pode ser admitida com toda confiança, se ela não for mais do 
que um agregado formado por simples tentativas: ela só é possível por meio de uma idéia do todo do 
conhecimento “a priori” devida ao entendimento, e, pela divisão, precisa por isso mesmo dos conceitos 
que a constituem, em uma palavra, por meio de sua ligação em um sistema. O entendimento puro não 
se distingue somente de todo elemento empírico, mas ainda de toda sensibilidade. Ele forma uma 
unidade que existe por si mesma, que subsiste em si mesma, e que não pode ser acrescida por 
qualquer adição de elemento estranho. O conjunto de seu conhecimento formará, pois, um sistema 
compreensível e determinável, sob uma só ideia e cuja totalidade e organização servem para provar a 
legitimidade e valor de todos os elementos constitutivos do conhecimento”. KANT, Emmanuel. Crítica 
da Razão Pura. Tradução de J. Rodrigues de Merege. S.l.: Acrópolis, p. 67. 
38 Carnelutti estabeleceu a analogia entre os elementos processuais, que funcionam ordenadamente 
como delicadas engrenagens de um relógio: “O juízo é um mecanismo delicado como um aparato de 
relojoaria: basta trocar a posição de uma pequena engrenagem para que todo o mecanismo resulte 
desequilibrado e comprometido”. CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. 
Tradução de Enrique Figueroa Alfonzo. Mexico: Episa, 1997, p. 342. 
39 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Por que sustentar a democracia do sistema processual 
penal brasileiro? Disponível em: < https://emporiododireito.com.br/leitura/por-que-sustentar-a-
democracia-do-sistema-processual-penal-brasileiro>. Acesso em 29 de novembro de 2020. 
40 POLI, Camilin Marcie. O inquérito...Op. cit., p.24. 
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Em reduzida síntese, o sistema acusatório tem seu marco temporal inaugural 

na Inglaterra medieval, no contexto da conquista normanda no século XI e XII, com 

grande influência do direito germânico, e desenvolveu um sistema processual cujas 

principais características principais são a oralidade, a publicidade e o respeito ao 

contraditório, de modo que o julgador costuma a se apresentar em assembleia ou 

corpo de jurados, sem iniciativa investigatória e em posição de igualdade com relação 

às demais partes41. 

O sistema inquisitório, por sua vez, tem sua gênese diretamente ligada ao 

direito eclesiástico, de origem romana, constituindo resposta para as então 

denominadas doutrinas heréticas42, e tendo seu fundamento na necessidade da 

“busca pela verdade” e da salvação da alma, representando a punição como forma de 

expiação das culpas43. O processo inquisitório tem como principais elementos a forma 

escrita, seu caráter secreto e a ausência de contraditório. O julgador, por sua vez, é 

dotado de poderes investigatórios para perseguir de forma direta a verdade real, 

estando em posição de superioridade às partes. 

Tem-se os Tribunais da Inquisição como o resultado máximo da ruptura entre 

os sistemas, tendo em vista que, com tal estrutura processual, exclui-se, por um lado, 

a figura de um órgão de acusação, restando o controle do processo inteiramente sob 

a responsabilidade das justiças eclesiásticas inquisitoriais44, e, por outro, o imputado 

é reduzido a simples instrumento investigatório. Ao inquisidor, com efeito, “cabe o 

mister de acusar e julgar, transformando-se o imputado em mero objeto de verificação, 

razão pela qual a noção de parte não tem nenhum sentido”45. 

Diante da seguida e inevitável mescla entre elementos dos sistemas acusatório 

e inquisitório na construção dos modelos processuais vigentes46, apresentou-se como 

necessário identificar qual seria o critério distintivo – ou, em outras palavras, o  

                                                 
41 SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço. O processo penal...Op. cit., p.10. 
42 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. Disponível em: 
<https://emporiododireito.com.br/leitura/o-papel-do-novo-juiz-no-processo-penal>. Acesso em 29 de 
novembro de 2020. 
43 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a Conformidade Constitucional das Leis Processuais 
Penais. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 148. 
44 POLI, Camilin Marcie. O inquérito...Op. cit., p. 42-43. 
45 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel...Op. cit. 
46 “Salvo os menos avisados, todos sustentam que não temos, hoje, sistemas puros, na forma clássica 
como foram estruturados. Se assim o é, vigora sempre sistemas mistos, dos quais, não poucas vezes, 
tem-se uma visão equivocada (ou deturpada), justo porque, na sua inteireza, acaba recepcionado como 
um terceiro sistema, o que não é verdadeiro”. Idem. 
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princípio unificador – entre os sistemas processuais, em ordem para identificar a 

matriz dos modelos então em vigor. 

Tradicionalmente, concebeu-se como critério distintivo entre os sistemas 

processuais acusatório e inquisitório a separação entre a figura de acusar e julgar e, 

por conseguinte, a existência – ou inexistência – de partes no processo. Seria 

acusatório o sistema processual que mantivesse o actum trium personarum47 e se 

estruturasse por meio de partes processuais, enquanto o sistema inquisitório teria 

como caráter distintivo a inexistência de partes e confusão entre as figuras de Estado-

acusador e Estado-julgador. 

O critério da separação entre as atividades acusatória e de julgamento, 

entretanto, aparenta ser insuficiente para a distinção entre os sistemas processuais 

inquisitório e acusatório. Isto porque, mesmo findada a Santa Inquisição, outros 

modelos processuais laicos mantiveram a estrutura inquisitorial típica do processo 

canônico, ainda que instituindo partes e retratando em sujeitos processuais diversos 

as atividades de acusação e julgamento48. Mais do que verificar a existência ou não 

de partes, é necessário, neste sentido, compreender o papel desempenhado por elas 

e pelo juízo, no que diz respeito à reconstituição probatória do fato49. 

Desenvolveu-se, assim, a partir de Franco CORDERO, a tese de que o critério 

para identificar o princípio unificador do sistema, e, assim, caracterizar cada sistema 

processual, é o da gestão da prova50, ou seja, sobre quais atores processuais 

residiriam a iniciativa e controle em relação à produção probatória processual. 

Assim, empregando o referido critério, o sistema inquisitório seria identificado 

em modelos processuais em que a gestão da prova é confiada essencialmente ao 

julgador, que detém o domínio único e pleno sobre o acervo probatório. Tal 

característica, por sua vez, é observada em estruturas processuais em que se prioriza 

a busca pela verdade dos fatos em detrimento das “regras do jogo”51, de modo que 

                                                 
47 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório...Op. Cit., p. 69. 
48 “É falso che metodo inquisitorio equivalga a processo senza attore: nell‘ordennance criminelle 1670, 
monumento dell‘ingegno inquisitoriale, il monopolio dell‘azione spetta agli hommes du roi (le procès 
seront poursuivis à la diligence et sous nom de nos procureurs‘)”.CORDERO, Franco. Guida alla 
Procedura Penale. Torino: Utet, 1986, p. 46-47. 
49 SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes. A ação processual penal...Op. Cit., p. 55. 
50 CORDERO, Franco. Guida...Op. Cit., p. 51. 
51 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório...Op. Cit., p. 172. 
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cabe ao julgador o penoso e solitário ofício de chegar à verdade pelo caminho que ele 

próprio escolher52.  

O sistema acusatório, por sua vez, distribui a gestão da prova às partes, que 

deverão trazer o caso e todo o acervo probatório necessário para que o julgador então 

promova – tão somente – sua valoração. Neste, a defesa do acusado contra a 

possibilidade do arbítrio de punir, e não necessariamente a busca da verdade real, é 

o que orienta o horizonte processual53. 

Realizado o percurso acerca da formatação dos sistemas processuais, é de se 

reconhecer, finalmente, que, no Brasil, os sistemas processuais penal e civil se 

estruturaram, historicamente, segundo princípios unificadores distintos. 

O processo penal brasileiro foi construído, de modo indubitável, em 

conformidade com o sistema inquisitório. Fundado sob o selo do fascismo italiano54, 

a exposição de motivos do CPP de 1931, assinada por Francisco Campos, 

expressamente esclarece o papel central do juízo criminal na busca real dos fatos, 

visto que “o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua 

intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a marcha 

da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, as provas que lhe 

parecerem úteis ao esclarecimento da verdade”55. 

Subsistem, ainda hoje, diversos dispositivos no Código de Processo Penal 

brasileiro que demonstram seu caráter fundamentalmente inquisitório56, mas, sem 

                                                 
52 “Compreende-se, então, quão solitário e penoso (porque angustiante) é o labor do juiz, ciente de que 
deve chegar à verdade pelos caminhos que escolher. O crime (pecado) é dado histórico e à realidade 
apresenta-se multifário, razão pela qual, para reconstituí-lo – senão de forma absoluta (porque 
impossível), mas ao menos aceitável – seria conveniente e lógico verificar cada um dos aspectos, pelo 
menos os principais. A lógica deformada do sistema, porém, não o permite, porque privilegia o 
mecanismo "natural" do pensamento da civilização ocidental (e aí seu grande valor estratégico e, talvez, 
o motivo da sua manutenção até hoje), ou seja, a lógica dedutiva, que deixa ao inquisidor a escolha da 
premissa maior, razão pela qual pode decidir antes e, depois, buscar, quiçá obsessivamente, a prova 
necessária para justificar a decisão. Estamos diante daquilo que Cordero, com genialidade, chamou de 
"primato dell'ipotesi sui fatti"[47]: o ponto central do sistema e sem o qual não é possível compreendê-
lo na essência”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel...Op. cit. 
53 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório...Op. Cit., p. 174-175. 
54 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro - I. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 409. 
55 BRASIL. Exposição de Motivos do Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de 
outubro de 1941. Disponível em: <http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/1 
7427811/exmcpp_processo_penal.pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2020, p. 4. 
56 O artigo 156 do Código de Processo Penal é um dos artigos que evidencia a matriz inquisitória do 
sistema processual penal brasileiro, concedendo ao juízo criminal o poder de determinar, de ofício, no 
curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de provas que julgar pertinente. BRASIL. 
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dúvidas, o mais grave é a mentalidade inquisitória estruturalmente arraigada no 

subconsciente punitivo, que sobrepõe a hipótese aos fatos e permite ao inquisidor 

“decidir antes e, depois, buscar, quiçá obsessivamente, a prova necessária para 

justificar a decisão”57. 

O direito processual civil brasileiro, por seu turno, foi tradicionalmente 

construído por uma estrutura acusatória, o que se reafirmou diante do novo Código 

de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 10, que “o juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”58. Isto porque, diante de seus princípios 

estruturantes da oralidade, de liberdade das partes e de igualdade processual, a 

gestão das provas é tarefa das partes, e não do juízo59. 

Deste modo, conclui-se: além do conceito de lide não ser adequado para 

exprimir o conteúdo do direito processual penal, apresenta-se como impossível, no 

Brasil, o desenvolvimento de outra teoria que unifique os processos civil e penal sob 

uma ideia comum. Tratam-se, em realidade, de sistemas processuais informados por 

princípios unificadores distintos, e que tem, portanto, conformações históricas e 

concepções acerca do papel do juízo absolutamente distintas. 

 

1.1.3. A liberdade enquanto objeto tutelado pelo direito processual penal 
 

É inviável adotar a teoria unitária do processo para definir o conteúdo do direito 

processual penal, finalmente, tendo em vista que o objeto por ele tutelado, a liberdade, 

diverge substancialmente dos interesses patrimoniais do processo civil. 

É importante consignar, como questão inaugural ao debate, que não houve, em 

relação à teoria unitária do processo, um desenvolvimento conjunto e equânime entre 

                                                 
Decreto-Lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em 01 de junho de 2021. 
57 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel...Op. cit. 
58 BRASIL. Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 01 de junho de 
2021. 
59 “Por sua vez, porém, o direito processual civil brasileiro vai essencialmente marcado por uma 
estrutura acusatória, em que o resultado do processo, por suas características em relação à gestão da 
prova, está condicionado pela disposição das partes, ainda que cada vez mais se aproxime de um 
modelo inquisitório”. SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes. A ação processual penal...Op. cit., p. 50. 
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as espécies processuais. Ao contrário, o que se observou foi um protagonismo do 

direito processual civil, e posteriores adaptações para que os conceitos já construídos 

se encaixassem aos demais campos processuais. 

Curiosamente, quem notou a posição de subordinação que o direito processual 

penal adquiriu diante da teoria unitária do processo foi justamente seu principal 

expoente: Francesco CARNELUTTI. Já na fase final de sua vida, em 1960, identifica 

o direito processual penal com a personagem animada Cinderela (Cenerentola), em 

analogia ao patamar inegavelmente secundário que a disciplina ocupava em relação 

às suas mais afortunadas irmãs, direito penal e direito processual civil60.  

Neste sentido, sustenta como o direito processual penal adquiriu, 

historicamente, uma relação de dependência e subordinação em relação às demais, 

tendo sempre de se contentar com os farrapos e sobras de suas irmãs61. Com relação 

ao direito processual civil, em especial, Carnelutti destaca que notável parcela do 

desenvolvimento do direito processual penal ocorreu não por institutos próprios, 

engendrados pelas experiências inerentes ao seu campo de conhecimento, mas sim 

por adaptações e encaixes de esquemas construídos para os negócios jurídicos62. A 

Teoria Geral do Processo, portanto, é inegavelmente a teoria geral do processo civil63.  

A sua incorporação ao direito processual penal, por sua vez, tem como 

resultado que este seja estruturado e raciocinado, em última medida, através das 

                                                 
60 CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el Processo Penal. Traduzido por Santiago Sentís 
Melendo. Buenos Aires: Librería El Foro, 1960. 
61 Neste sentido, se a relação entre direito penal e direito processual penal – expressas na dicotomia 
delito e pena, nas palavras de Carnelutti – representa duas faces de uma mesma moeda, é 
precisamente na relação entre direito processual civil e direito processual penal que reside um maior e 
nefasto grau de dependência desta com relação àquela. Assente-se, assim, com Aury Lopes Jr, ao 
afirmar que o direito processual adquiriu suficiente autonomia do direito penal material, ao mesmo 
tempo que se reconhece, conforme trabalhado por Marco Aurélio Nunes da Silveira, que há uma 
histórica posição subalterna do direito processual penal em relação ao direito penal, que se verifica até 
mesmo em âmbito acadêmico, diante da existência de diversos cursos de direito com cadeiras únicas 
de direito penal e processual penal. Desta forma, permanece hígido o alerta carneluttiano de se buscar 
uma exata paridade entre as ciências para o reconhecimento do ser processual penal: tratando-se de 
duas faces da mesma moeda, é inaceitável que uma tenha proeminência sobre a outra. Neste sentido: 
LOPES JR, Aury. Quando Cinderela terá suas próprias roupas? A necessária recusa à teoria geral 
do processo. In: Revista Brasileira de Direito Processual Penal, São Paulo, v. 1, n. 1, jan./jun. 2015, 
p. 231; SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. A Ação Processual Penal entre Política e Constituição: 
outra teoria para o direito processual penal. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2012, p. 23-24; CARNELUTTI, Francesco. 
Cuestiones sobre el Processo Penal. Tradução de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Librería 
El Foro, 1960, p. 16-17. 
62 Ibidem, p. 18. 
63 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A Lide...Op. cit., p. 119. 
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lentes projetadas à proteção do patrimônio64. A recepção de uma concepção 

individual-patrimonialista, por sua vez, parece reforçar ainda mais o caráter 

estruturalmente seletivo do processo penal, resultando em instrumento que, ao invés 

de representar efetiva garantia dos mais vulneráveis contra o poder punitivo estatal, 

contribui significativamente para encarcerar e conformar o quadro da população 

carcerária brasileira, majoritariamente formado de pessoas processadas e 

condenadas por delitos patrimoniais e relativos à lei de drogas65. 

O direito processual penal, por conseguinte, não tem como objeto tutelar 

obrigações ou bens materiais das partes. Ao juízo criminal, não compete dar a cada 

um o que é seu, com fundamento na liberdade das partes e na igualdade processual. 

Ao contrário, o que está em jogo é o risco de retirada de tempo de vida do imputado, 

de privação de liberdade66. 

Assim, conclui-se: o processo penal não pode ter seu conteúdo importado do 

direito processual civil também porque o objeto discutido nas duas esferas 

processuais é amplamente diverso. O processo penal, enquanto forma, é garantia e 

limite de um poder que pode resultar na privação de liberdade do acusado, de modo 

que deve ser estruturado justamente como condicionante deste poder, de forma 

democrática e em respeito aos princípios constitucionais67. 

 
1.2. ENTRE TEORIA GERAL DO PROCESSO E INQUISITORIALIDADE: A 

EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRA COMO CUMPRIMENTO DE UM TÍTULO 
EXECUTIVO 

 

Se o direito processual penal foi considerado uma irmã preterida em relação ao 

direito penal e direito processual civil, a execução penal sequer adquiriu tal patamar. 

                                                 
64LOPES JR, Aury. Quando Cinderela...Op. cit., p. 231-232. 
65 Conforme os dados produzidos pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 
produzido pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN), entre 
janeiro a junho de 2020, 71,04 % (setenta e um vírgula zero quatro por cento) das 717.322 (setecentas 
e dezessete mil trezentas e vinte e duas) pessoas reclusas no Brasil encontravam-se sob tutela do 
Estado por conta de prisões provisórias ou definitivas relativas a crimes patrimoniais (38,65%) e 
referentes à Lei de Drogas (32,39%). SISDEPEN. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Disponível em: <https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen>. Acesso em 10 de 
dezembro de 2020. 
66 LOPES JR, Aury. Quando Cinderela...Op. cit., p. 233. 
67 Ibidem, p. 233 e 234. 
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Nem por isso, entretanto, viu-se imune à influência das demais, em especial da 

sempre protagonista teoria geral do processo (civil). 

Isto porque, especialmente no contexto de publicação e consolidação da Lei 

7.210/1984, a execução penal brasileira foi construída, em grande medida, sob as 

mesmas bases da execução civil. De forma expressa, a corrente doutrinária 

desenvolvida nas Mesas de Processo Penal da Universidade de São Paulo, 

fortemente influenciada pelos autores italianos que estruturaram a disciplina, 

defendeu que “a natureza do processo de execução – penal e civil – é exatamente a 

mesma”68. Tal afirmação, que em um primeiro momento parece pouco influir, em 

realidade resultou no transporte de toda lógica processual civil ao conteúdo do 

processo de execução penal. 

Assim, esta Seção tem como objetivo apresentar a partir de que bases se deu 

o influxo destes institutos civilistas à execução penal, reconhecendo a separação 

estanque entre atividades administrativas e jurisdicionais como grande consequência 

desta prejudicial conformação teórica. Além disso, tem-se como objetivo destacar a 

estrutura processual radicalmente inquisitória conformada na execução penal pela 

reunião destes elementos, reunidos pela concepção de poder disciplinar totalizante. 

 

1.2.1. O conteúdo do processo de execução penal brasileiro como cumprimento 
de um título executivo judicial 
 

A discussão acerca da natureza jurídica e conteúdo da execução penal 

brasileira tem, como caminho obrigatório, a corrente mista desenvolvida pelos autores 

da Universidade de São Paulo que compuseram as Mesas de Processo Penal da 

USP, capitaneada por Ada Pellegrini GRINOVER. Esta subseção se destina a 

compreender o conteúdo da execução penal informado por tal teoria, suas principais 

                                                 
68 “Deixando de lado a expiação da pena, objeto da ciência penitenciária, o processo de execução penal 
nada mais é do que o instrumento através do qual opera a jurisdição, para a tutela judiciário dos direitos 
subjetivos do sentenciado e para a efetiva realização do comando emergente da sentença. Sentença 
penal condenatória que, aplicando a sanção, se constitui no título executivo necessário à instauração 
do processo de execução penal. E apesar de peculiaridades e diferenças em confronto com a execução 
civil, a natureza do processo de execução – penal e civil – é exatamente a mesma”. GRINOVER, Ada 
Pellegrini. Processo de execução e direito de defesa. Revista de informação legislativa, v. 15, n. 59, 
p. 53-62, jul./set. 1978, p. 56-57. 
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influências, além de discutir possíveis insuficiências e problemas advindos da adoção 

do referido modelo. 

É de se constatar, logo de início, a identidade entre as correntes doutrinárias 

que sustentaram a aplicabilidade da teoria geral do processo ao direito processual 

penal e à execução de pena. Em boa medida, portanto, a corrente mista no âmbito da 

execução penal é produto dos mesmos teóricos brasileiros que amplamente adotaram 

a teoria unitária do processo aplicada ao direito processual penal. 

O modelo construído, por sua vez, teve como fundamento expresso a produção 

teórica italiana até então desenvolvida69, cuja influência pode ser concentrada em dois 

preceitos centrais: (i) a execução penal consistiria no complexo de atos necessários à 

concretização da sanção penal contida em uma sentença criminal condenatória; (ii) 

independentemente da sua natureza jurídica prevalente, haveria ao menos alguns 

momentos jurisdicionais no cumprimento desta sanção, cabendo ao juízo de execução 

penal, tal qual no direito processual civil, determinar o exato conteúdo e forma do título 

executivo a ela correspondente. 

Quanto ao primeiro cânone, construiu-se a noção de que a execução penal 

corresponde ao “cumprimento da sentença penal condenatória”70, isto é, ao “complexo 

de atos necessários à concretização da sanção contida em uma sentença de 

condenação”71. Neste sentido, considerando-se o processo penal como o imanente 

conflito de interesses entre o direito subjetivo de punir do Estado e o direito de 

liberdade do indivíduo72, a execução da pena representaria justa e simplesmente o 

                                                 
69 Ao discutir a natureza jurídica da execução penal, Ada Pellegrini Grinover expressamente se dirige 
a obras dos autores italianos Bellavista, Ranieri, Santoro, Vannini, De Marsico, Aloisi, Sabatini, Conso, 
Scarano, Leone, Guarnieri, Taormina e Pisapia, reconhecendo, ao final, o consenso acerca da 
existência de episódios jurisdicionais no decorrer do cumprimento de pena: “Apesar das divergências 
doutrinárias, um dado parece pacífico, aqui como alhures: têm, incontestavelmente, natureza 
jurisdicional aqueles episódios que se podem inserir, incidentalmente, no curso da execução, e aos 
quais se costuma denominar incidentes da execução”. Ibidem, p. 54. 
70 “Poichè l’esecuzione non è che l’attuazione del diritto soggettivo statuale di punire, o se vuolsi, lo 
stesso jus puniendi nel suo concreto esercizio, reso possibile dal riconoscimento del giudice penale 
effetuato com la sentenza, si può concludere che l’esecuzione costituisce attuazione della sentenza in 
quanto riconosce il predetto diritto di punire e che dispone in conseguenza inflinggendo pene ed 
ordinando misure di sicurezza. L’esecuzione penale propriamente detta è esecuione della sentenza di 
condanna”. SANTORO, Arturo. L’esecuzione penale. Torino: Unione Tipografico – Editrice Torinense, 
1953, p. 48. 
71 “L’esecuzione penale è costituita da quel complesso di atti necessari alla concreta attuazione della 
sanzione conteunta in una sentenza di condanna”. LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale 
Penale. Volume 3. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961, p. 472. 
72 Conforme apresentado no tópico 1.1.1. deste trabalho. 



33 

 
 

exercício concreto deste jus puniendi estatal73. Execução penal é, por fim, 

cumprimento de sanção. 

Partindo-se do pressuposto da teoria unitária do processo, de que haveria uma 

origem comum entre as espécies processuais, ademais, a execução penal também 

teve seu conteúdo proveniente de categorias já construídas para o direito processual 

civil: enquanto a identificação entre direito processual penal e civil se daria pela 

justaposição do conceito de lide, as execuções civil e penal foram aproximadas pela 

ideia de título executivo74. 

 A estrutura comum, portanto, que reúne as espécies executivas, decorreria do 

fato de que em ambas as situações se estaria cumprindo, pela via jurisdicional, um 

título executivo: enquanto na execução civil haveria o cumprimento de títulos judiciais 

e extrajudiciais, formados pela contração de obrigações entre os particulares75, na 

esfera de execução penal o título a ser cumprido seria a própria sanção advinda da 

sentença condenatória76. 

Quanto ao segundo preceito central, ora elencado, advindo da doutrina italiana, 

trata-se da própria discussão acerca da natureza jurídica da execução penal. A 

despeito da polêmica se prevaleceria seu caráter administrativo ou jurisdicional, 

                                                 
73 “Con la sentenza di condanna – che tale diritto acerta – lo Stato rientra nella pienezza dell’esercizio 
del diritto di punire”. LEONE, Giovanni. Trattato...Op. Cit., p. 471-472. 
74 “Il rapporto executivo penale, alla stessa guisa del rapporto executivo civile, trova nel titolo executivo 
il suo nascimento, la ragione dela sua leggitimità ed i suoi limiti”. SANTORO, Arturo. L’esecuzione...Op. 
cit., p. 184. 
75 Identifica-se em Enrico Liebman, autor que influenciou fortemente a consolidação de uma teoria 
unitária do processo no Brasil até por conta do período que lecionou na Universidade de São Paulo, 
talvez o principal expoente na unificação do tratamento acerca dos títulos executivos, inclusive judiciais 
e extrajudiciais, tese esta que foi adotada no sistema processual civil brasileiro a partir do Código de 
1973: “LIEBMAN, neste processo de construção da execução  Graças ao magnífico trabalho de 
LIEBMAN — que analisa a execução desde a actio iudicati romana até o direito intermédio, o 
nascimento dos instrumenta guarentigiata na Idade Média, a evolução da tutela dos títulos executivos 
judiciais e extrajudiciais, públicos e particulares no direito europeu continental e no direito brasileiro e a 
necessidade de dar tratamento sistemático a institutos tão importantes, — o legislador brasileiro, que 
elaborou o Código de Processo Civil de 1973, era livre de adotar a política de unificação dos títulos 
executivos ou de manter o dualismo das ações. O Código segue a primeira orientação porque, na 
verdade, a ação executiva nada mais é do que uma espécie da execução geral; e por isso reúne os 
títulos judiciais e extrajudiciais, dando-lhes tratamento unitário”. BUZAID, Alfredo. A Influência de 
Liebman no Direito Processual Civil Brasileiro. In: Revista Da Faculdade De Direito, Universidade 
De São Paulo, 72(1), 131-152. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. 
Acesso em 22 de novembro de 2020. 
76 “Condizione indispensabile per la esecuzione è il titolo esecutivo, la pronunzia, cioè, del giudice 
suscettibile di esecuzione. Nel nostro diritto non sono ammessi titoli di natura contrattuale nè 
l’esecuzione volontaria della pretesa penale”. SIRACUSA, Francesco. Istituzioni di Diritto 
Penitenziario. Milano: Ulrico Hoepli, 1935, p. 164. 
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constatou-se, de forma mais geral, que a concretização da sanção penal envolveria 

aspectos distintos, pertencentes a múltiplos ramos do direito. Destaca-se, neste 

sentido, mais uma vez a posição de Giovanni LEONE, de que a execução penal 

envolveria elementos pertencentes ao direito penal material, expressos na relação 

entre sanção e o direito subjetivo de punição (jus puniendi); ao direito processual 

penal, concernentes ao seu título executivo fundante; e ao direito administrativo, no 

que diz respeito à atividade executiva propriamente dita77. 

Desenvolveu-se a compreensão de que guardaria natureza jurisdicional 

algumas específicas e complementares atividades no curso da execução da pena, de 

caráter incidental78,  consistindo em “parênteses na execução” em que o juízo seria 

chamado para determinar o exato conteúdo do título executivo e o modo concreto em 

que será executado79. A atuação jurisdicional, assim, estaria intrinsecamente 

arraigada ao título executivo penal: corresponderia à condição indispensável a sua 

concretização80, consistindo tanto no “seu nascimento, razão de sua legitimidade e 

seus limites”81. 

                                                 
77 A referida configuração de execução penal estruturou o pensamento brasileiro, de modo que o 
seguinte trecho de Giovanni Leone foi expressamente citado por Ada Pellegrini Grinover, no texto 
inaugural da obra “Execução Penal: Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984, Mesas de processo penal, 
doutrina, jurisprudência e súmulas”, à p. 6: “Sul problema del carattere dell’esecuzione (se si tratti cioè 
di un istituto che rientra nel diritto penale sostanziale o nel diritto processuale; ovvero appartenga al 
diritto amministrativo) riteniamo che l’istituto affonda le radici in tre distinti settori: per quanto riguarda il 
ricollegamento della sanzione al diritto soggettivo statuale di punire l’esecuzione rientra nel diritto penale 
sostanziale; per quanto riguarda il ricollegamento al titolo esecutivo rientra nel diritto processuale 
penale; per quanto riguarda l’attività esecutiva vera e propria rientra nel diritto amministrativo, salva 
facendo sempre la possibilità di episodiche dasi giurisdizionali corrispondenti, come vecremo, ai 
provvedimenti del giudice di sorveglianza e agli incidenti di esecuzione”. LEONE, Giovanni. 
Trattato...Op. Cit., p. 472. 
78 “Se l’incidente costituisce uma parentesi nell’esecuzione, non può dirsi che esso conferisca la propria 
caratteristica a tutta l’esecuzione. Ancor meno, poi, si può sostenere il carattere giurisdizionale 
dell’esecuzione penale, quando non sia sorto alcun incidente, sul riflesso di un ipotetico e non 
verificatosi intervento del giudice. [...]. 81. Dobbiamo concludere, dunque, che l’esecuzione penale, nel 
suo complessivo e generale svolgimento, non costituisce attività giurisdizionale e nemmeno attività 
processuale. Ciò non esclude, tuttavia, che la funzione specifica stabilita dalla legge per l’esecuzione, 
possa conferire, per determinati obietti e particolare finalità, alla medesima svolgimento e colorito 
giurisdizionali. È indubbiamente giurisdizionale la fase incidentale, che risolve controversie, 
naturalmente sopra una base ormai determinata (la sentenza penale di condanna), costituente 
eventuaolmente, un vero e proprio conflitto fra Stato e condanatto”. SANTORO, Arturo. 
L’esecuzione...Op. cit., p. 163. 
79 “Il principio di legalita si manifesta in tutta la sua importanza nell’esecuzione (art. 698 cod. Proc. Pen.) 
per determinare l’esatto contenuto del titolo esecutivo ed il modo concreto della esecuzione”. 
SANTORO, Arturo. L’esecuzione...Op. cit., p. 184. 
80 SIRACUSA, Francesco. Istituzioni...Op. cit., p. 164-165. 
81 “Il rapporto executivo penale, alla stessa guisa del rapporto executivo civile, trova nel titolo executivo 
il suo nascimento, la ragione dela sua leggitimità ed i suoi limiti. Fuori di quei limiti e di quel contenuto, 
il condannato fruisce del diritto di libertà, il quale si afferma non solo nel senso che la pena debba farsi 
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Além da figura do juízo de execução penal para decidir acerca de questões 

vinculadas ao título executivo (pretore), desenvolveu-se na Itália desde o Código 

Rocco de 1930 o giudice di sorveglianza, justamente com a função – administrativa82 

– de assegurar que a pena cumprida nos estabelecimentos prisionais esteja 

efetivamente em conformidade com a lei83-84. Trata-se de instrumento que, por meio 

de atribuições inspecionais, consultivas e deliberativas85, constituiria um “órgão de 

controle permanente da vida dos estabelecimentos penais”86. 

Uma vez apresentados os fundamentos para a corrente mista de execução 

penal fundada no Brasil, resta apresentar suas correspondências. Inicialmente, para 

a teoria desenvolvida no Brasil, a natureza jurídica da execução penal seria mista, 

complexa, de modo que se desenvolveria “entrosadamente, nos planos jurisdicional e 

administrativo”. Participa, portanto, tanto o Poder Judiciário como Executivo, por 

intermédio de seus órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos prisionais, cada qual 

com suas responsabilidades87. 

                                                 
cessare quando il condanatto ha scontato quella stabilita dal giudice ma nel senso che a lui non può 
essere applicata una pena diversa o con più gravi modalità o fuori del tempo in cui la esecuzione è 
possibile”. SANTORO, Arturo. L’esecuzione...Op. cit., p. 184. 
82 LEONE, Giovanni. Trattato...Op. Cit., p. 513. 
83 “La vigilanza del giudice sull’esecuzione delle pene, [...], è diretta ad assicurare che la pena sia 
realmente eseguita nei limiti stabiliti dalla legge e dal provvedimento dell’organo giurisdizionale in 
relazione agli scopi afflittivi e rieducaivi della pena stessa ed al temperamento psico-fisico del 
condenatto. [...] il giudice di sorveglianza costituisce un organo di controllo permanente della vita degli 
stabilimenti penali, contollo binteso generico che si spiega, cioè, accertando le deficienze nell’esercizio 
delle funzioni dell’organo vigilato, e solo in alcuni casi, espessamente determinati, si trasforma in 
“controllo sostitutivo” che importa la facoltà nel giudice di sostituirsi al direttore nelle mansioni affidategli 
e di riformarne le decisioni”. SIRACUSA, Francesco. Istituzioni ...Op. cit., p. 360. 
84 Conforme destaca Anabela Miranda Rodrigues, em nota de rodapé, os tribunais portugueses 
“afastaram-se [...] dos juízes de vigilância italianos, dado que não tinham, diferentemente destes, 
“funções de inspeção ou vigilância nos estabelecimentos prisionais, nem qualquer intervenção nos 
estabelecimentos prisionais, nem qualquer intervenção nas questões entre reclusos e Direção”. 
RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão Penitenciária. 2ª Ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2002, p. 133. 
85 LEONE, Giovanni. Trattato...Op. Cit., p. 512. 
86 SIRACUSA, Francesco. Istituzioni...Op. cit., p.360. 
87 Talvez o trecho mais replicado – e, portanto, de relevância ímpar – de toda a teoria da execução 
penal brasileira é o tópico II do texto inaugural de Ada Pellegrini Grinover, na já citada obra “Execução 
Penal: Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984, Mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e 
súmulas”. Diante de sua relevância, optou-se por transcrevê-lo na íntegra: “II – ATIVIDADES 
JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA NA EXECUÇÃO DA PENA. Na verdade, não se nega que a 
execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e 
administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário 
e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos 
prisionais. Mas é preciso separar os dois aspectos. A aplicação da pena é objeto do direito 
penitenciário, o qual se liga ontologicamente ao direito administrativo, muito embora suas regras 
possam encontrar-se nos códigos penal e processual penal. Mas a tutela tendente à efetivação da 
sanção penal é objeto do processo de execução, o qual guarda natureza indiscutivelmente jurisdicional 
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O conteúdo do processo de execução penal, e, portanto, o objeto da atividade 

jurisdicional, por sua vez, corresponderia ao “cumprimento da sanção penal”, 

refletindo, tal qual o modelo italiano, o título executivo formado pela sentença 

condenatória. Cumpriria ao juízo de execução penal, portanto, determinar as 

situações em que o título teria seu conteúdo ou forma alterados no curso da 

concretização da sanção penal88. 

Assegura-se, nesta medida, o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório especificamente nesta face da execução de penas, de modo que o 

próprio direito de defesa é construído como a “possibilidade de influir positivamente 

no convencimento do juiz de execução, sempre que se apresente uma oportunidade 

de alteração da quantidade ou da forma da sanção punitiva”89. 

Consagra-se, assim, a concepção de uma execução penal fundada em 

momentos jurisdicionais, “inicial e final, ao menos. E ao longo de todos os incidentes 

processuais que pontilham a relação jurídico-processual executória”90-91. Tratam-se, 

em última medida, de incidentes, sempre vinculados à aplicação ou interpretação da 

sanção contida na sentença condenatória92. 

                                                 
e faz parte do direito processual. Deixando de lado a expiação da pena, objeto da ciência penitenciária, 
o processo de execução penal nada mais é do que o instrumento através do qual opera a jurisdição, 
para a tutela judiciária dos direitos subjetivos do sentenciado e para a efetiva realização do comando 
concreto emergente na sentença. Sentença penal condenatória que, aplicando a sanção, se constitui 
no título executivo necessário à instauração do processo de execução penal”. GRINOVER, Ada 
Pellegrini. Natureza jurídica da execução penal. In: BUSANA, Dante; GRINOVER, Ada Pellegrini 
(coords). Execução penal: Lei nº. 7210, de 11 de Julho de 1984. São Paulo.: Max Limonad, 1987, p. 
7. 
88 Idem. 
89 Vincula-se o direito de defesa, portanto, ao conteúdo da sentença penal condenatória, excluindo-se 
quaisquer circunstâncias – administrativas – que não impliquem em alteração na quantidade ou forma 
de pena a ser cumprida. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. A Defesa do condenado na Execução 
Penal. In: BUSANA, Dante; GRINOVER, Ada Pellegrini (coords). Execução penal...Op. Cit., p. 41. 
90 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica...Op. cit., p. 10. 
91 Importa esclarecer que, em 1978 – antes da publicação da Lei de Execução Penal, portanto – Ada 
Pellegrini Grinover reconheceu que, em conformidade com a proposta de Código de Processo Penal 
elaborado por Frederico Marques, o P.L. 633/1975, o aspecto jurisdicional da execução penal não 
ficaria adstrito apenas aos incidentes. Não se trata, porém, de inserir novas atribuições ao juízo de 
execução penal antes pertencentes à autoridade administrativa, mas tão somente reconhecer que 
haveria atividades jurisdicionais fora do Título IV do Livro IX do Projeto de Código, denominado “Dos 
Incidentes”. Exemplos de atividades jurisdicionais no âmbito da execução da pena, fora das hipóteses 
elencadas em referido Título, seriam “a extinção de punibilidade na execução (arts. 854/896), a 
conversão da pena pecuniária em pena privativa de liberdade (art. 870), a cessação antecipada das 
medidas de segurança (art. 894)”. Mantém-se, assim, a estrutura executiva delineada, de 
jurisdicionalizar apenas momentos relativos ao cumprimento do título executivo processual. 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Processo de execução...Op. cit., p. 58. 
92 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica...Op. cit., p. 9-10. 
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As demais atividades ocorridas no âmbito da execução penal, entretanto, 

decorrentes da atuação do Poder Executivo na aplicação da pena, em seus 

estabelecimentos prisionais, tal qual a “vida penitenciária do condenado, ou de sua 

vigilância, observação cautelar e proteção”93, restariam de fora do âmbito jurisdicional. 

Tais matérias, por sua vez, estariam ligadas “ontologicamente ao direito 

administrativo”, compondo uma espécie de ciência penitenciária, alheia ao juízo de 

execução penal94. 

No Brasil, portanto, pouco se construiu sobre órgãos de controle da 

discricionariedade administrativa no cárcere. Pelo contrário: com a central 

contribuição da corrente mista, que teorizou a estanque separação entre atribuições 

administrativas e jurisdicionais, tornou-se ainda mais presente no direito administrativo 

penitenciário a teoria de que haveria, entre Estado e indivíduo preso, uma relação 

especial de poder ou sujeição, que permitiria à autoridade administrativa amplo poder 

para restringir e dispor de direitos das pessoas por ela custodiadas95. 

A referida teoria dispõe que, enquanto as relações gerais entre Estado-

administração e particulares pautam-se pela legalidade estrita, nestas especiais 

relações de poder são criados espaços de ampla discricionariedade administrativa e 

que escapam à tutela jurisdicional96. Tais espaços, ademais, seriam caracterizadas 

por pressupostos que descrevem plenamente a relação penitenciária Estado-

custodiado97: acentuada dependência do indivíduo com relação à administração 

pública; dificuldade em se estabelecer previamente a estrita extensão e conteúdo das 

prestações administrativas e da intensidade das intervenções na esfera de liberdade 

individual; situação de submissão oriunda de ordens não emanadas diretamente de 

lei e que expressam determinado fim administrativo, justificado pela necessidade de 

eficiência e produtividade98. 

                                                 
93 Ibidem, p. 10. 
94Ibidem, p. 7. 
95  GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia e Execução Penal. 
Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 212-213. 
96 WIMMER, Miriam. As Relações de Sujeição Especial na Administração Pública. In: Revista de 
Direito Público. V. 4, nº. 18, pp. 31-53, 2007, p. 38. 
97 GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Visão Crítica da Execução Penal. In: SILVA, Franklyn Roger Alves 
(org). O processo penal Contemporâneo e a Perspectiva da Defensoria Pública. Belo Horizonte: 
CEI, 2020, p. 224. 
98 MILANEZ, Bruno Augusto Milanez. O Princípio do Juiz Natural no Processo de Execução de 
Pena. p. 68-69. Tese (Doutoramento em Direito). Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2017, 
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É bem verdade que a teoria acerca das relações especiais de sujeição não foi 

desenvolvida tão somente em âmbito penitenciário, e que foi perdendo espaço, em 

sua essência, diante da afirmação do Estado Democrático de Direito, da legalidade 

administrativa, e do consequente reconhecimento de que os interesses da 

Administração são estritamente limitados e balizados pelos direitos fundamentais dos 

cidadãos, em todas as suas relações com particulares99. Entretanto, em ambiente 

prisional a teoria das relações especiais de poder adquiriu tamanha estabilidade que 

parece permanecer amplamente no imaginário punitivo, mesmo diante da sua 

superação teórica. Ainda hoje, os atos administrativos prisionais apresentam-se sob 

a máscara do “mérito administrativo”, imune a qualquer intervenção jurisdicional, e 

legitimando constantes desrespeitos aos direitos fundamentais do encarcerado no 

interior das prisões100. 

 

1.2.2. A cláusula rebus sic stantibus como moduladora da quantidade e forma 
da execução da pena 
 

V – MOMENTOS JURISDICIONAIS DA EXECUÇÃO DA PENA. Realmente, 
não há como negar que o juiz da execução é chamado frequentemente a 
exercer, em sua plenitude e em sua pureza, a função jurisdicional: e nem 
assim poderia deixar de ser, porquanto a sentença condenatória penal 
contém implícita a cláusula rebus sic stantibus, como sentença determinativa 
que é: o juiz fica, assim, autorizado, pela natureza mesma da sentença, a agir 
por equidade, operando a modificação objetiva da sentença sempre que haja 
mutação nas circunstâncias fáticas. Cumpre destacar que a sentença 
determinativa transita em julgado, sendo porém passível de um processo de 
integração em obediência à cláusula que contém; é, pois, suscetível de 
revisão, no processo de execução, nos casos expressamente autorizados por 
lei101. 

 

Ao designar o conteúdo do processo de execução penal como o cumprimento 

de um título executivo judicial, ademais, a corrente mista encontrou na cláusula rebus 

sic stantibus a razão das modificações ocorridas na sentença penal condenatória, 

transitada em julgado, no curso do processo executivo (tanto no que diz respeito ao 

conteúdo como a forma em que a sanção é executada). 

                                                 
99 GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia...Op. cit., p. 213. 
100 SCARPINI, Marco Antonio Bandeira. Execução Penal: Controle de Legalidade. In: CARVALHO, Salo 
de. Crítica à Execução Penal: Doutrina, Jurisprudência e Projetos Legislativos. Rio de Janeiro, Lumen 
Juris, 2002, págs. 310-311. 
101 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica...Op. cit., p. 9. 
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Isto porque a sentença penal condenatória consistiria em uma das espécies de 

sentenças determinativas ou dispositivas102, categoria também advinda do direito 

processual civil103, as quais são veículos de relações jurídicas continuadas. Deste 

modo, apesar de transitarem em julgado, poderiam sofrer modificações em seu 

cumprimento diante do advento de especiais circunstâncias de fato ou de direito104. 

Assim, diante desta configuração teórica, justificar-se-ia as atividades jurisdicionais de 

modificação do conteúdo ou forma da sanção penal, no curso de sua concretização, 

pela aplicação e modulação de uma cláusula formatada ao direito contratual. 

A utilização da cláusula rebus sic stantibus no direito de execução penal, além 

de ignorar a conformação teórica-filosófica distinta – senão antagônica – entre direito 

processual penal e seu correlato civil105, ocasiona a naturalização de uma crônica 

instabilidade ínsita ao cumprimento de penas privativas de liberdade, ocultando 

                                                 
102 O posicionamento também tem fundamento na doutrina italiana, e pode ser identificado na seguinte 
passagem de Arturo SANTORO, que discute os efeitos da sentença penal condenatória: “La sentenza 
penale di condena, se è dichiarativa del diritto statuale di punire, presenta tuttavia una caratteristica che 
la diversifica dalle comuni sentenze civili di condanna. Essa, infatti, deve stabilire in concreto la pena, 
che quasi mai è rigidamente fissata dalla legge, ma deve essere concretamente determinata dal giudice, 
al quale pertanto spetta un’ampiezza, maggiore o minore, di valutazione discrezionale. Peraltro, anche 
nel processo civile, non mancano sentenze che hanno una virtù propriamente determinativa; e ciò 
accade quando il diritto obiettivo – invece di determinare la misura di uns prestazione in funzione di 
circostanze esistenti all’infuori del processo – ne rimette al giudice la determinazione. In tale caso – è 
stato detto – non si accerterebbe un rapporto giuridico esistente in tutti i suoi elementi, ma si 
completerebbe un rapporto già esistente e tuttavia non determinato in tutti i suoi elementi”. Entretanto, 
em nota de rodapé, Arturo Santoro identifica, em tese contrária a desenvolvida por Ada Pellegrini 
Grinover, que, ao contrário das sentenças determinativas civis, a sentença condenatória criminal não 
seria suscetível de variação: “Ora, escluso che per le sentenze determinative civili valga il giudicato, e 
stabilita la particolarità di tali sentenze nella possibilità di provocarne la modificazione per situazioni 
sopravvenute, è evidente che la sentenza di condanna penale, essendo immutabile la pena, si 
differenzia dalla sentenza determinativa civile che è suscettibile di variazione”. SANTORO, Arturo. 
L’esecuzione...Op. cit., p. 130. 
103 “Quanto às sentenças determinativas ou instáveis, que decidem relações continuativas (CPC/1973, 
art. 471, inc. I; CLT, art. 873), não há exceção à autoridade da coisa julgada, mas acolhimento do 
princípio rebus sic stantibus. O juiz, na nova decisão, não altera o julgado anterior, mas, exatamente 
para atender a ele, adapta-o ao estado de fato superveniente”. CINTRA, Antonio Carlos Araujo; 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo, 30ª Ed., 2014, 
p. 330. 
104 “Surge uma questão particular a propósito das sentenças determinativas ou dispositivas, nas quais 
o juiz decide “segundo as circunstâncias” ou “segundo a equidade”, e está revestido em certa medida 
de um poder discricionário. [...] e ainda em outros casos análogos é certo que a determinação de uma 
relação jurídica, feita pela sentença, pode ser modificada, mudando as circunstâncias. Airma-se 
geralmente que isso pode acontecer porque nesses casos a sentença é dada com a cláusula rebus sic 
stantibus e os princípios da coisa julgada sofrem por isso uma atenuação. LIEBMAN, Enrico Tullio. 
Eficácia e a autoridade da sentença. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, p. 23-24. 
105 Conforme retratado no tópico 1.1.2. deste trabalho. 
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características estruturais deste ramo do direito e atingindo em cheio qualquer 

concepção de coisa julgada em decisões do juízo de execução penal. 

Exemplo da tamanha indeterminação jurídica resultante é o amplo 

entendimento doutrinário e jurisprudencial pela possibilidade de perda de parcela dos 

dias remidos, concedidos em decisão já transitada em julgado, em caso de 

homologação de falta grave no curso da execução penal: conforme tal posição, 

reforçada pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal, a perda dos dias remidos seria 

justificável na medida em que a decisão declaratória de remição de pena seria “ato 

decisório instável”. Aplicar-se-ia, assim, a cláusula rebus sic stantibus, permitindo 

modificações supervenientes nas decisões já definitivas no curso do cumprimento de 

pena, em função de alterações fáticas ulteriores ou em decorrência da transformação 

de situações jurídicas que lhe dão causa e origem106. 

Outro exemplo de aplicação da cláusula rebus sic stantibus ao direito da 

execução penal, este totalmente jurisprudencial e sem amparo direto em lei, é o 

entendimento de que o status de reincidência do agente, para fins de obtenção de 

direitos progressivos, deve ser aplicado a todas as condenações, mesmo naquelas 

em que o réu era primário ao momento dos fatos107. Isto porque a reincidência 

corresponderia a condição pessoal do réu, disponível à deliberação do juízo executivo, 

“descabendo falar-se em reformatio in pejus ou violação da coisa julgada material, 

                                                 
106 “Não se pode perder de perspectiva que a sentença declaratória da remição penal constitui, nesse 
contexto, provimento jurisdicional qualificável como ato decisório instável. Trata-se – e a expressão 
designativa é de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/249, item 
n. 695, 9ª ed., 1987, Saraiva) – de sentença “rebus sic stantibus”, cuja prolação não impede que a 
relação de direito que lhe é subjacente venha a sofrer modificações supervenientes a que o julgado 
deverá necessariamente ajustar-se, em função de alterações fáticas ulteriores ou em decorrência da 
transformação de situações jurídicas ativas e passivas que lhe dão causa e origem. É por essa razão 
que SÉRGIO NEVES COELHO e DANIEL PRADO DA SILVEIRA, escrevendo sobre a remição da pena 
(“Justitia”, vol. 130/136, 1985, SP; Revista de Processo, vol. 43/137, RT), advertem: “A qualquer tempo, 
desde que cometida falta grave (art. 127 da Lei de Execução-Penal), o condenado poderá perder o 
tempo remido, ainda que se encontre em regime aberto ou livramento condicional. A remição, portanto, 
está sujeita à cláusula ‘rebus sic stantibus’, não podendo, somente, ter seus efeitos revogados quando 
já extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão 
Monocrática em Habeas Corpus nº. 106.960, relator Min. Celso de Mello, julgado em 27 de abril de 
2011. DJe-080, divulgação em 29/04/2011, publicação 02/05/2011. 
107 “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência é condição personalíssima, 
a qual se estende sobre o total das penas unificadas, para fins de análise do requisito temporal na 
concessão de benefícios prisionais”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no 
Habeas Corpus nº. 516.571 - MG (2019/0177183-0). Quinta Turma, relator Min. Joel Ilan Paciornik, 
julgado em 13 de agosto de 2019. Disponível em: <https://cutt.ly/YnVuv3J>. Acesso em 30 de maio de 
2021. 
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mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da 

execução penal”108. 

Não é difícil, ademais, encontrar decisões de tribunais estaduais, em acórdãos 

de julgamento, reconhecendo que, além destes casos específicos, as demais 

decisões proferidas em sede de execução penal não adquiririam estabilidade, em 

virtude da aplicação da cláusula rebus sic stantibus: seja para fins de homologação 

de falta grave109, seja para revogar comutação já concedida por conta de 

homologação posterior de falta grave110, ou mesmo para revogar o livramento 

condicional após o apenado ter extinta sua punibilidade pelo cumprimento total da 

pena111. 

Conclui-se: a ampla permissão para que o juízo aja por equidade por meio da 

cláusula rebus sic stantibus na execução penal é concepção amplamente inadequada, 

que inviabiliza qualquer concepção segura acerca de coisa julgada no âmbito 

executivo, além de resultar em ainda maior afastamento da legalidade. 

 

1.2.3. O sistema processual inquisitório e a execução penal brasileira 
 

- As coisas se passam da seguinte maneira. Fui nomeado juiz aqui na colônia 
penal. Apesar da minha juventude. Pois em todas as questões penais estive 
lado a lado com o comandante e sou também o que melhor conhece o 
aparelho. O princípio o qual tomo decisões é: a culpa é sempre indubitável. 
[...] São estes os fatos. Faz uma hora o capitão se dirigiu a mim, tomei nota 
das suas declarações e em seguida lavrei a sentença. Depois determinei que 
pusessem o homem na corrente. Tudo isso foi muito simples. Se eu tivesse 
primeiro intimado e depois interrogado o homem, só teria surgido confusão. 
Ele teria mentido, e se eu o tivesse desmentido, teria substituído essas 
mentiras por outras e assim por diante. Mas agora eu o agarrei e não largo 
mais, está tudo esclarecido?112 

                                                 
108 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 511.766-MG 
(2019/0147117-1). Sexta Turma, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18 de junho de 
2019. Disponível em: <https://cutt.ly/gnVuxDo>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
109 ESTADO DO PARANÁ, Agravo em Execução Penal 0021440-46.2015.8.16.0021, 4ª Câmara 
Criminal do TJ-PR, relator Des. Renato Neves Barcellos, julgado em 19 de julho de 2018. Disponível 
em: <https://cutt.ly/wnVulZa>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
110 DISTRITO FEDERAL, Habeas Corpus 0013705-06.2017.8.07.0000, 2ª Turma Criminal do TJ-DF, 
julgado em 6 de julho de 2017. Disponível em: <https://cutt.ly/mnVuKo3>. Acesso em 30 de maio de 
2021. 
111 ESTADO DE SÃO PAULO, Agravo em Execução Penal 0062384-77.2015.8.16.0000, 8ª Câmara 
de Direito Criminal, julgado em 28 de janeiro de 2016. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=9144034&cdForo=0>. Acesso em 30 de maio 
de 2021. 
112 KAFKA, Franz. O veredicto / Na colônia penal. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 37 a 39. 
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Até o momento, o presente trabalho buscou apresentar como a corrente mista, 

por meio da incorporação de institutos projetados do direito processual civil e da 

separação estanque entre atividades administrativas e jurisdicionais, viabilizou o 

desenvolvimento de uma prejudicial teoria de amplíssima discricionariedade 

administrativa em ambiente prisional. Nesta subseção, por sua vez, resta destacar a 

estrutura processual profundamente inquisitorial conformada por meio da reunião 

destes elementos e centrada na ideia de poder disciplinar. 

O ponto de partida desta discussão é, novamente, a polêmica sobre a natureza 

jurídica da execução penal. A partir da teorização italiana até então disponível, a 

corrente mista brasileira sustentou não guardar natureza jurisdicional as atividades 

desenvolvidas pela administração pública no interior das unidades prisionais, dentre 

elas especialmente o exercício do poder de impor disciplina aos custodiados. 

Se a construção teórica concebe não ser papel do Poder Judiciário controlar as 

atividades discricionárias desenvolvidas pela administração penitenciária no curso da 

execução penal, importa reconhecer, de outro lado, que os elementos de cognição 

produzidos em âmbito administrativo informam a todo momento o processo de 

execução penal e são cruciais para definir a pena que concretamente será executada 

perante o juízo executivo. Em realidade, enquanto as ações da administração prisional 

passam ao largo de qualquer espécie de controle jurisdicional, o comportamento da 

pessoa reclusa dentro do estabelecimento prisional é constantemente apreciado no 

curso do processo executivo. 

A pretensa dualidade de sistemas operando na execução penal, assim, cai por 

terra, tendo em vista que o processo de execução penal – observado enquanto 

procedimento em contraditório, em que o devido processo legal e os direitos e 

garantias do imputado são assegurados – recepciona a todo momento elementos de 

cognição produzidos de forma autoritária pela administração penitenciária. 

Neste esquema, o verdadeiro nó que amarra os dois extremos, que foi tornado 

invisível pela corrente mista, mas que constitui justamente o cerne do direito de 

execução penal, é o sistema disciplinar-premial carcerário. Em última medida, o poder 

de impor disciplina em ambiente prisional se estrutura como o mais extremo e delicado 
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instrumento de coerção e subordinação conferido ao Estado113, envolvendo uma 

esfera de controle total, que se propõe a regular praticamente todas as áreas da vida 

individual do cativo114. Além disso, é o produto deste sistema disciplinar, exercido por 

meio de prêmios e punições115, que fundamentará maior ou menor quantidade de 

pena a ser infligida pelo juízo da execução penal.  

No que diz respeito ao seu aspecto premial, grande parte dos direitos 

concedidos pelo juízo de execução penal – como progressão de regime, livramento 

condicional, indulto, comutação, saída temporária... – demandam o cumprimento de 

um requisito subjetivo de “bom comportamento carcerário”, atestado de forma 

discricionária pela direção da unidade prisional em que o apenado se encontra 

custodiado116. Ademais, diante da impossibilidade de fazer com que muitos outros 

direitos sejam exercidos de forma satisfatória à integralidade das pessoas reclusas 

(como o direito ao trabalho, ao banho de sol, e até assistência material, à saúde, 

                                                 
113 “But the second respect which the treatment of criminals is of special importance to the reforme ris 
central to our thesis: criminals are the most feared and resented of a society’s citizens. Public hatred of 
crime and criminals invites the use of extreme forms of governmental power to suppress and punish 
criminals. The serious criminal offender – the rapist and the robber – is the least attractive case for 
claims to limit government power, but he is, for that reason, the most important frontier for defendinf the 
limits on that power”. HAWKINS, Gordon; e ZIMRING, Franklin E. Democracy and the Limits of 
Punishment: a Preface to Prisoners’ Rights. TONRY, Michael (Editor). The Future of Imprisonment. 
New York: Oxford University Press, 2004, p. 157-158. 
114 A estrutura social da vida dos cativos, ou seja, daqueles que estão em posição de absoluta 
subordinação custodiados em unidades prisionais, é retratada por Greesham Sykes, na obra “Society 
of Captives”, de 1958. O autor, que realizou um estudo empírico na New Jersey State Maximum Security 
Prison, na década de 50, notou que, na prática, a ordem dentro de uma unidade prisional não parece 
ser construída de forma totalizante pela administração prisional, mas sim por meio de constante 
negociação entre os agentes sociais inseridos nesse ambiente prisional. Por ora, basta o modelo teórico 
construído, que conformou a legislação de execução penal e o caráter inquisitorial da execução penal: 
“The most striking fact about this bureaucracy of custodians is its unparalleled position of power – in 
formal terms, at least – vis-à-vis the body of men which it rules and from which is supposed to extract 
compliance. The officials, after all, possess a monopoly of the legitimate means of coercion (or, as one 
prisoner has phrased it succinctly, “They have the guns and we don’t”); and the officials can call on the 
armed might of the police and the National Guard in case of an overwhelming emergency. The 24-hour 
surveillance of the custodians represents the ultimate watchfulness and, presumably, noncompliance 
on the part of the inmate need not go long unchecked. The rulers of this society of captives nominally 
hold in their hands the sole right of granting rewards and inflicting punishments and it would seem that 
no prisoner could afford to ignore their demands of conformity”. SYKES, Greesham. The Society of 
Captives: a study of a Maximum Security Prison. Princeton: Princeton University Press, 1958, p. 41. 
115 Ibidem, p. 50. 
116 “A quantidade de óbices aos direitos dos presos em decorrência das sanções administrativas leva 
a afirmar que o sistema de penalidades disciplinares, regulados inquisitorialmente pela LEP, constitui 
sistema sancionatório autônomo e adicional à pena imposta na sentença condenatória. Mais que um 
estatuto regulador do cotidiano do cárcere, o regime meritocrático cria regime de (i)legalidades que se 
impõe e sobrepõe à sanção, transformando o apenado em objeto passível de ‘benefícios’ segundo sua 
(in)adaptabilidade à instituição total”. CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, p. 226-227. 
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educacional, religiosa...), o sistema disciplinar funciona como espécie de requisito 

informal para sua verificação, de modo a transformar tais direitos em meros benefícios, 

privilégios117. 

A lógica premial carcerária, entretanto, é garantida não apenas pela concessão 

de benesses, mas especialmente por meio da instituição de punições administrativas 

aos transgressores. Assim se estrutura o sistema brasileiro de faltas, graduando as 

infrações disciplinares em leves, médias ou graves, e elencando respectivas sanções 

disciplinares cabíveis. Especificamente quanto à falta grave, destaca-se que se trata 

de procedimento bifásico, isto é, em caso de condenação na via administrativa, o 

procedimento administrativo disciplinar (PAD) será encaminhado ao juízo de 

execuções penais, que, ouvido o apenado então acusado, homologará ou afastará a 

infração. Em caso de homologação da falta grave, por sua vez, seus efeitos incidirão 

diretamente sobre o conteúdo da pena que está sendo cumprida, podendo ocasionar 

a regressão de regime, renovação da data-base para obtenção de nova progressão 

de regime118, bem como a perda parcial de dias remidos. Em muitas situações, a 

homologação de uma falta grave consiste em incremento do tempo de cárcere 

superior do que caso o apenado recebesse nova sentença condenatória nos autos de 

execução119. 

A despeito de sua potencial gravidade na pena efetivamente cumprida, o 

processo disciplinar carcerário representa talvez o que de mais inquisitório se 

                                                 
117 “O longo e penoso caminho foi, por vezes, assinalado por concepções de tratamento penitenciário 
que incitavam a administração a reconhecer ao recluso, nos limites da ordem e segurança do 
estabelecimento, o exercício de certos direitos. Estava-se, então, menos em presença de verdadeiros 
direitos que de privilégios que podiam ser restringidos ou suprimidos, ao livre arbítrio de uma 
administração toda poderosa”. RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão 
Penitenciária. 2ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 65. 
118 Apesar de se tratar de hipótese amplamente reconhecida pela jurisprudência há anos, a 
possibilidade de renovação da data-base para progressão de regime em virtude da homologação 
jurisdicional da falta grave somente foi prevista expressamente na Lei de Execução Penal por meio de 
disposição inserida pela Lei 13.964/2019, no artigo 112, § 6º: “O cometimento de falta grave durante a 
execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime 
de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a 
pena remanescente”. BRASIL. Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 13 de maio de 2021. 
119 A homologação de uma falta de natureza grave pode ter efeito mais prejudicial à obtenção de 
progressão de regime do que caso o apenado recebesse nova condenação por delitos graves, em 
determinados casos. Neste sentido, “O ponto central da crítica à administrativização das faltas 
disciplinares é que seus efeitos concretos são mais gravosos para a liberdade do que grande parte dos 
crimes previstos na legislação penal”. CACICEDO, Patrick Lemos. O controle judicial da execução 
penal no Brasil: ambiguidades e contradições de uma relação perversa. In: Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal. Porto Alegre, vol. 4, n. 1, pp. 413-432, jan.-abr. 2018, p. 427. 



45 

 
 

construiu no sistema de justiça criminal, sob qualquer vértice donde for analisado. No 

processo disciplinar, a autoridade administrativa penitenciária – investida na figura da 

direção da unidade prisional – detém o domínio completo da forma com que o 

processo será desenvolvido, inclusive no que diz respeito ao conjunto probatório que 

será efetivamente apreciado. Há, entretanto, algo a mais: confunde-se na mesma 

instituição o órgão acusador, julgador e, muitas vezes, a própria vítima da infração sob 

julgamento. 

De início, destaca-se que a grande maioria dos atos administrativos tomados 

dentro de uma unidade prisional, inclusive que resultam em sanções aos custodiados, 

costumam ser informais e não fundamentados, sequer podendo se falar na existência 

de um verdadeiro “processo”. O dia-a-dia das penitenciárias é permeado por decisões 

consumadas pela direção ou mesmo divisões internas da unidade prisional que 

evidentemente configuram atos administrativos, mas tomadas sem qualquer espécie 

de consulta do apenado interessado ou de sua defesa, ou mesmo do mínimo vestígio 

de um devido processo: é o que regularmente ocorre em situações de implantação ou 

remoção de pessoa presa em canteiro de trabalho ou em atividade de estudos, na 

decisão acerca de quantas horas de banho de sol os reclusos terão direito, na 

transferência entre celas ou unidades prisionais, na inserção em celas isoladas (os 

chamados “seguros”), na disponibilização de atendimento de saúde, dentre várias 

outras questões que atingem diretamente direitos de pessoas reclusas. 

A configuração inquisitorial se materializa de forma explícita no que diz respeito 

ao procedimento de apuração de infrações disciplinares. Apesar de se tratar de 

procedimento regulado por legislações estaduais, suas características em todo o 

território nacional costumam ser rigorosamente as mesmas, de modo que a direção 

do estabelecimento prisional ocupa o centro de todo curso processual. 

A direção, no procedimento de apuração de infrações disciplinares, costuma ter 

atribuição para, ao mesmo tempo, presidir o órgão colegiado julgador (Conselho 
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Disciplinar) 120, além de votar e nomear seus demais membros julgadores121. É a 

direção, ademais, que costuma receber a comunicação da infração disciplinar122, 

tendo o poder de determinar o isolamento provisório do preso então acusado123, 

comunicar o Conselho para fins de julgamento e dirigir toda a tramitação do processo 

formado. Além disso, costuma competir ao diretor do estabelecimento a aplicação das 

sanções disciplinares impostas124. 

O polo acusatório, por sua vez, não costuma ser previsto no procedimento de 

apuração de infrações disciplinares: a imputação decorre diretamente do 

procedimento formado pela direção e pelo secretário do Conselho Disciplinar, 

lastreando-se nas alegações dos agentes públicos responsáveis pela comunicação 

da infração. Neste sentido, destaca-se que grande parte das infrações disciplinares 

previstas tem como vítima direta justamente a direção ou outros agentes públicos 

penitenciários: é falta grave, por exemplo, inobservar o dever de obediência e respeito 

ao servidor, bem como a execução do trabalho, tarefas e ordens recebidas125. 

A homologação das faltas graves no juízo executivo não retira o caráter 

inquisitorial do processo, da mesma forma que o processo misto napoleônico 

continuou sendo inquisitório mesmo promovendo a separação entre as atividades 

                                                 
120 Artigo 67, caput, do Estatuto Penitenciário do Paraná, aprovado pelo Decreto nº. 1276, de 31 de 
outubro de 1995: “O Conselho Disciplinar, existente em cada estabelecimento, será composto por um 
secretário, que é relator, quatro técnicos e um defensor, sendo presidido pelo diretor”. ESTADO DO 
PARANÁ. Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná. Disponível em: 
<http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Estatuto_Penitenciario__1.pdf>. Acesso em 12 de dezembro 
de 2020. 
121 Artigo 120, caput, do Código Penitenciário do Estado de Pernambuco, aprovado pela Lei nº. 15.755, 
de 04 de abril de 2016: “O Conselho Disciplinar será composto pelo gestor do estabelecimento prisional, 
como presidente, e por dois servidores do sistema penitenciário, dentre eles, um técnico, indicados 
pelo gestor, sendo os trabalhos secretariados por um servidor designado pelo presidente”. ESTADO 
DE PERNAMBUCO. Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. Disponível em: 
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=385907>. Acesso em 12 de dezembro de 2020. 
122 Artigo 66 PR. 
123 Artigo 88, caput, do Estatuto Penitenciário da Bahia, aprovado pelo Decreto nº. 12.247, de 8 de julho 
de 2010: “Como medida cautelar administrativa, o diretor do estabelecimento penal poderá, em ato 
motivado, determinar o isolamento preventivo do preso, por período não superior a 10 (dez) dias”. 
ESTADO DA BAHIA. Estatuto Penitenciário da Bahia. Disponível em: 
<http://www.seap.ba.gov.br/sites/default/files/2017-08/Decreto_12247_2010_0.pdf>. Acessado em 12 
de dezembro de 2020. 
124 Artigo 85, caput, do Estatuto Penitenciário da Bahia, aprovado pelo Decreto nº. 12.247, de 8 de julho 
de 2010: “Art. 85 - Compete ao diretor do estabelecimento penal a aplicação das sanções disciplinares 
previstas nos incisos I a IV do artigo 82, ouvido o Conselho Disciplinar, e à autoridade judicial, a 
referente à inclusão no regime disciplinar diferenciado”. Idem. 
125 Em conformidade com o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. BRASIL. Lei nº. 7.210...Op. 
Cit. 
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acusatória e de julgamento. Pelo contrário, é a partir do procedimento administrativo 

disciplinar (PAD) que o juízo passa a analisar o caso, contaminando-se com o material 

produzido por meio de um procedimento amplamente inquisitorial. 

Conforma-se, assim, um processo em que a autoridade administrativa, muitas 

vezes vítima direta da infração, detém o completo domínio discricionário do processo 

disciplinar, quer no seu se (promoção processual), quer no seu como (objeto 

processual e consequente fixação do thema probandum e do thema decidendum), 

quer na sua concreta tramitação126. 
 

1.3. CAMINHOS PARA O RECONHECIMENTO DE UM DIREITO DE EXECUÇÃO 
VERDADEIRAMENTE PENAL 

 

Demonstrou-se amplamente inadequada e insuficiente, portanto, a 

consolidação de uma teoria de execução penal formada apenas por restritos 

momentos jurisdicionais, modulada por cláusulas e conceitos concebidos ao direito 

contratual. Em última medida, tal teorização contribuiu significativamente para a 

construção de um sistema processual penitenciário profundamente inquisitório, e para 

que o direito constitua um verdadeiro intruso na inconstitucional configuração 

carcerária brasileira. 

Demanda-se nesta Seção, portanto, refletir em alternativas e caminhos a serem 

traçados para a fundação de uma teoria do direito de execução penal estruturada de 

forma autônoma, comprometida com a consagração dos direitos fundamentais 

constitucionais e, por conseguinte, com a democracia127. 

Busca-se, em última medida, reconhecer. Reconhecer, em primeiro lugar, 

caminhos para a construção de uma execução verdadeiramente penal, isto é, que 

                                                 
126 POLI, Camilin Marcie. O inquérito...Op. cit., p. 95. 
127 Acerca do assunto, orienta-se a partir da lição de que a posição de resistência é a esperança para 
a conquista de uma real democracia: “É preciso ter paciência; que se não concilia com resignação. 
Afinal, esperança é de democracia; e ela, seja lá em que face se apresente, não é nunca o que se quer 
e sim sempre o que se conquista. Por isso é preciso muita paciência, tanto quanto resistência para não 
se desistir nas primeiras ou mesmo nas mais duras dificuldades; e luta porque, no jogo pela 
democracia, muitos não querem saber de fair play, começando por aqueles que, como diziam os 
romanos, pensam-se em um lugar de legibus solutio. Trata-se, portanto, de uma receita amarga, de 
luta dura; mas é a que se pode ter se não se quiser fazer a racionalidade ou manter tudo como está ou 
– pior – fazer um novo sistema que seja igual ao que se quer superar”. COUTINHO, Jacinto Nelson de 
Miranda. Por que sustentar a democracia do sistema processual penal brasileiro? Disponível em: 
<https://emporiododireito.com.br/leitura/por-que-sustentar-a-democracia-do-sistema-processual-
penal-brasileiro/>. Acesso em 25 de outubro de 2020. 
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recuse a importação acrítica de institutos processuais civis e que identifique os 

aspectos efetivamente centrais e que estão em constante tensão no curso do 

cumprimento de pena, justamente com o intuito de apresentar respostas reais e 

efetivas à realidade prisional que se apresenta. 

Uma vez estabelecidas as bases para tanto, tem-se pendente um segundo 

reconhecimento, ainda mais urgente: a execução penal não constitui apenas 

“cumprimento de pena”, mas, de forma muito mais contundente, tem no centro de seu 

conteúdo uma teoria dos direitos das pessoas apenadas. E direito não apenas de ter 

seu título executivo alterado quando do advento de incidentes processuais, mas de 

que os direitos fundamentais das pessoas reclusas serão efetivamente respeitados e 

garantidos pelo juízo de execução penal. Assim, eventuais descumprimentos por parte 

do Estado ensejarão consequências, que se espraiarão no próprio processo executivo 

individual dos afetados. 

Embora tais objetivos pareçam se encontrar em um horizonte distante do 

estado de coisas inconstitucional que hoje identifica o sistema penitenciário brasileiro, 

crê-se constituir o único caminho para o qual se pode com segurança trilhar, inclusive 

no intuito de superar tais inconstitucionalidades estruturais. Apesar de o caminho 

aparentar ainda não estar totalmente pavimentado, o ponto de chegada é claro: a 

construção de um modelo democrático de execução penal que objetiva um último 

reconhecimento, o da cidadania de quem se encontra custodiado pelo Estado. 

 

1.3.1. A penologia e o reconhecimento da indeterminação da pena como 
característica distintiva da execução penal 

 
Como pode? Como os criminosos vieram a ser tão completamente despidos 
de toda a sua cidadania e dos direitos que normalmente a acompanham? 
Como uma preocupação excessiva pela “vítima” pôde sufocar qualquer 
consideração relacionada ao criminoso, como se ambas fossem categorias 
mutuamente excludentes? Talvez porque nos convencemos de que certos 
criminosos, uma vez que praticam o crime, deixam de ser “membros do 
público”, não mais merecendo as atenções que normalmente dispensamos 
uns aos outros. Talvez por termos incorporado uma divisão social e cultural 
entre “nós”, os inocentes, sofredores de classe média, e “eles”, os 
indesejados e perigosos pobres. Ao usar de violência, abusar de drogas 
ilícitas ou reincidir em atos criminosos, eles se revelam pelo que são “o Outro 
perigoso”, a subclasse. “Nossa” segurança depende do controle “deles”. Com 
essa equação, nós nos permitimos esquecer aquilo que o previdenciarismo 
penal admitia como verdadeiro: que os criminosos também são cidadãos e, 
outrossim, que a sua liberdade também é a nossa liberdade. O crescimento 
de uma divisão social e cultural entre “nós” e “eles”, junto com novos níveis 
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de medo e de insegurança, nos tornou muito complacentes com relação à 
emergência de um poder estatal mais repressivo. Nos anos 1960, os críticos 
acusaram as instituições penais-previdenciárias de forma às vezes arbitrária. 
O atual Estado de justiça criminal é caracterizado por um autoritarismo 
escancarado, sem as benignas pretensões de outrora128. 

 

De fato, a sanção penal pode ter seu conteúdo e forma alterados no decorrer 

do cumprimento de pena. Entretanto, tal constatação não parece decorrer de uma 

simples cláusula contratual, de uma qualidade presente tanto na sentença penal 

condenatória como naquela que determina o pagamento de dívidas cíveis. A 

autorização ao juízo da execução penal agir por equidade por meio da cláusula rebus 

sic stantibus resultou, sobretudo, em um grande jogo de cena, em que, ao passo em 

que permitiu ainda maior amplitude do poder punitivo e o afastamento de direitos e 

garantias dos apenados, ocultou-se eficientemente questões centrais da realidade 

carcerária, tornando-as invisíveis. 

Nesta Seção objetiva-se, portanto, identificar mecanismos teóricos que 

efetivamente conformam a execução penal, e que permitem, durante seu curso, a 

alteração substancial da pena inicialmente determinada em sentença. Parte-se de um 

pressuposto diverso, mas, em alguma medida, bem óbvio: o grande eixo normativo 

da execução penal só pode ser, propriamente, a pena. É a pena que historicamente 

adquiriu uma característica particular em seu momento executivo, permitindo-a se 

concretizar de formas múltiplas, a depender de cada caso concreto. Logo, à pena deve 

ser reconhecido este papel central, de protagonismo, em ordem para justamente se 

compreender o conteúdo de sua execução. 

A referida característica, por sua vez, que constituiu um dos pilares – senão o 

principal – da justiça penal moderna, e ainda conforma a essência dos modelos de 

execução penal contemporâneos, é a indeterminação da pena concreta. 

Se, no momento de sua fixação, a pena é orientada em conformidade ao fato 

que a originou, voltando-se ao passado e resultando em um comando condenatório 

determinado que corresponde ao castigo merecido pelo ato praticado (scambio 

negativo, nos termos de Massimo PAVARINI), na fase executiva a pena passa a se 

fundar ao presente e ao futuro, ajustando-se e permutando-se, em maior ou menor 

                                                 
128 GARLAND, David. A Cultura do Controle: Crime e ordem social na sociedade contemporânea. 
Tradução de André Nascimento. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Revan, 2017, p. 386. 
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medida, visto se tratar de um verdadeiro juízo sobre o autor (resultando em um 

scambio positivo, ou scambio penitenziario)129. Tais ajustes e permutas, por sua vez, 

consistem na incorporação maior ou menor de mecanismos de utilidade na pena em 

sede de execução, que envolvem elementos de administração e gestão da punição, 

de políticas de segurança pública, de economia, de consenso político, etc130. 

A incorporação de elementos de utilidade no conteúdo da pena, com efeito, é 

o que caracteriza o modelo correcionalista de justiça penal, estruturado no decorrer 

do século XIX, dominante no cenário penológico do século XX, e fundado na 

concepção de que a sanção penal deve, sempre que possível, materializar-se mais 

em intervenções com o escopo de reabilitação do que de retribuição131. Justamente 

no intuito de atingir tais objetivos correcionais, a pena passa a adquirir uma inevitável 

“natureza individualizante, indeterminada e altamente discricionária”, conferindo às 

autoridades penitenciárias uma extensa gama de atribuições planejadas ao 

tratamento dos condenados132. 

A pena justa a ser aplicada concretamente, neste sentido, é indeterminada a 

priori, mesmo tendo como parâmetro máximo a sentença condenatória. Isto porque 

corresponde a um tratamento individualizado, podendo se apresentar de forma mais 

ou menos intensa conforme a consecução ou não de seu fim pedagógico133. Neste 

modelo, a opinião dos especialistas e profissionais do saber criminológico é central: 

são eles que, por meio de suas experiências empíricas, teriam condições de 

                                                 
129 “Così, ad un primo “scambio negativo” (equivalenza tra reato e pena) che si opera nella fase di 
commisurazione del castigo legal al “fatto di reato” si è venuto contrapponendo, in fase esecutiva, la 
praticabilità di uno “scambio positivio” o “scambio penitenziario” tra parte o intensità della sofferenza 
legale con altro: buona o cattiva condotta carceraria, progressi o fallimenti nel processo di 
risocializzazione, collaborazione e meno con la giustizia”. PAVARINI, Massimo. Lo Scambio 
Penitenziario: Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva. Bologna: Edizioni 
Martina, 1994, p. XV e p. 267-268.   
130 Acerca da incorporação de elementos de utilidade na pena concreta: GIAMBERARDINO, André 
Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia e Execução Penal. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 
2018, p. 54-55. 
131 “No enquadramento penal-previdenciário, a reabilitação não era apenas um elemento entre outros. 
Ao revés, era o princípio homogêneo, o substrato intelectual e o valor sistêmico que unia toda a 
estrutura e que fazia sentido para os operadores do sistema. Ela provia uma rede conceitual, abraçada 
por todos, que poderia ser lançada em toda e qualquer atividade no campo penal, conferindo sentido e 
coerência à atividade dos operadores, bem como um sentido benigno e científico às práticas outrora 
desagradáveis e problemáticas”. GARLAND, David. A Cultura ...Op. Cit., p. 104. 
132 O modelo correcional, portanto, cria uma ruptura entre “as condenações publicamente anunciadas 
e o tempo efetivamente cumprido pela maioria dos condenados, de modo que os elementos penais do 
sistema pareciam ser mais extensivos do que realmente eram”. Ibidem, p. 105. 
133 GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia...Op. Cit., p. 129. 
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apresentar um prognóstico sobre o risco de reincidência de cada apenado134, 

conformando, assim, os traços de indeterminação do modelo135. 

No Brasil, por sua vez, o correcionalismo foi inegavelmente adotado como um 

dos principais, senão o principal pilar da Lei de Execução Penal brasileira. Já em 1976, 

Ibrahim Abi-Ackel, naquele momento Deputado Federal relator de “Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada a proceder ao levantamento da situação 

penitenciária do país”, mas que posteriormente assinaria a Exposição de Motivos da 

Lei 7.210/1984 enquanto Ministro da Justiça, defendeu a necessidade de preconizar 

um novo sistema de penas em que “a transferência para o regime de semi-liberdade 

e a outorga da liberdade condicional devem ser feitas não em função da quantidade 

da pena mas do estado pessoal da periculosidade”, a ser atestado por meio de parecer 

conclusivo de órgãos colegiados, integrados por “psicólogos, psiquiatras, criminólogos 

e assistentes sociais, dentre outros especialistas”136. 

O modelo correcionalista, em realidade, está presente em todos os aspectos 

da Lei de Execução Penal: já em seu artigo primeiro, insere-se a “harmônica 

integração social do condenado e do internado” como objetivo da execução penal. Em 

seguida, discorre-se sobre a classificação dos condenados e internados, em ordem 

para “orientar a individualização” da aplicação da pena. Nos extremos, o texto original 

exigia a realização de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime 

(instituto ainda amplamente utilizado nos juízos de execução penal brasileiros) e de 

                                                 
134 “I parametri legali che vincolano e fondano il potere discrezionale in fase esecutiva al “processo 
sull’autore” e che costituiscono pertanto i termini paradigmatici in cui dovrebbe determinare la 
giudiziabilità dello “scambio positivo” o “scambio penitenziario” sono alquanto genericamente indicati 
come quelli su cui può fondarsi il giudizio prognostico di non recidività”. PAVARINI, Massimo. Lo 
Scambio...Op. Cit., p. XVI. 
135 GARLAND, David. A Cultura ...Op. Cit., p. 106. 
136 A concepção correcionalista ocupou indiscutivelmente papel central na formatação da Lei de 
Execução Penal brasileira, conferindo sentido e coerência a todo texto legal. Neste sentido, destaca-
se outro trecho de autoria de Ibrahim Abi-Ackel, que foi apresentado tanto na “Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a proceder ao levantamento da situação penitenciária do país”, em 1976, como 
na Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, por ele assinada: “Uma lei específica e abrangente 
atenderá "a todos os problemas relacionados com a execução penal, equacionando matérias 
pertinentes aos organismos administrativos, à intervenção jurisdicional e, sobretudo, ao tratamento 
penal em suas diversas fases e estágios, demarcando, assim, os limites penais de segurança. Retirará, 
em suma, a execução penal do hiato de legalidade em que se encontra".” BRASIL. Exposição de 
Motivos da Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-
exposicaodemotivos-149285-pl.html>; e ABI-ACKEL, Ibrahim. Relatório e Conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a proceder ao levantamento da situação penitenciária do país. In: 
BRASIL. Diário do Congresso Nacional. Ano XXI – Suplemento ao nº. 61, de 4 de junho de 1976. 
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cessação de periculosidade – disposição ainda vigente – para expedir a ordem para 

desinternação ou liberação do paciente de medida de segurança. Mas, além disso, 

todas as demais disposições envolvendo direitos e deveres do apenado pautaram-se 

na construção de um sistema disciplinar-premial em que a pena será concretamente 

definida por meio de mecanismos de aferição de uma possível reabilitação do 

apenado. 

Não se nega que o correcionalismo penal sofreu contundentes e generalizadas 

críticas na Europa e nos EUA antes mesmo da publicação da Lei de Execução Penal 

brasileira, entre as décadas de 70 e 80137. Em realidade, tanto setores conservadores 

como progressistas, especialmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, atacaram 

duramente as penas indeterminadas e o tratamento individualizante como incapazes 

de cumprir seu escopo previamente fixado138: enquanto os primeiros consideraram o 

modelo excessivamente caro e incapaz de comprovar sua eficácia, de modo que a 

abreviação de penas somente seria prejudicial à defesa da sociedade contra o crime, 

os segundos concluíram como fantasiosa a pretensão de ressocialização, utilizada 

como pretexto para o uso discriminatório do poder punitivo pelo sistema de justiça 

criminal, dissipando a liberdade individual do condenado, e se utilizando do 

encarceramento e do tratamento penal compulsório como instrumento de repressão 

de negros, pobres, jovens e minorias culturais139. 

Reconhece-se, igualmente, que apesar do questionamento ao correcionalismo 

penal ter sido introduzido, originalmente, por setores progressistas, com o intuito de 

diminuir o encarceramento, a tese que despontou como alternativa a tal modelo 

postula exatamente o contrário140: diante da irreversível crise do Welfare State, e na 

ascensão de uma perspectiva neoliberal, concluiu-se pela impossibilidade de incluir a 

todos, de modo que a pretensão, ao menos em teoria, de ressocialização, deu lugar 

à uma tática de neutralização141. A passagem deste modelo pretensamente inclusivo 

                                                 
137 “No final da década de 70, não era possível, sem algum constrangimento, apoiar o modelo antigo: 
fazê-lo significava estar aparentemente fora de contato com a realidade, significava apoiar o fracasso, 
significava expor-se a críticas de todos os lados”. GARLAND, David. A Cultura ...Op. Cit., p. 157. 
138 GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia...Op. Cit., p. 138. 
139 Ibidem, p. 149. 
140 Ibidem, p. 151. 
141 PAVARINI, Massimo. Cárcere sem fábrica. In: GIAMBERARDINO, André; ROIG, Rodrigo Duque 
Estrada; CARVALHO, Salo de (org.). Cárcere sem Fábrica: escritos em homenagem a Massimo 
Pavarini. Rio de Janeiro: Revan, 2019, p. 13-14. 
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para outro deliberadamente excludente, ademais, conduziu a conclusão de que a 

criminalidade é tão somente um inevitável custo social, que não há nada para ser 

questionado, refletido ou estudado, mas apenas neutralizado. A criminologia, assim, 

passa a corresponder a um estado de beligerância permanente142. 

Mesmo diante das duas ressalvas anteriores, todavia, a indeterminação da 

pena concreta ainda continua a manifestar relevância central no contexto penológico 

brasileiro. A incorporação de elementos de utilidade na execução da pena, como já 

exposto, é questão estruturante da Lei de Execução Penal e está diariamente em jogo 

na realidade carcerária brasileira, sendo necessário, portanto, ser reconhecida como 

elemento integrante de seu conteúdo. 

Tanto no que diz respeito à adoção coordenada de práticas de 

desencarceramento como de ampliação do poder punitivo, no contexto da execução 

penal brasileira, é o debate sobre determinação-indeterminação da pena concreta, 

inevitavelmente, que ocupa o centro da discussão: de um lado, tem-se a ampliação 

das hipóteses de implantação de equipamentos de monitoração eletrônica 

(especialmente como forma de harmonização do cumprimento de pena em regime 

semiaberto) e a antecipação de direitos de execução penal como ferramentas que 

incorporam a indeterminação da pena com o objetivo de equacionar o excesso de 

pessoas presas diante do número de vagas do sistema prisional. De outro lado, no 

entanto, tem-se a Lei 13.964/2019 (Lei Anticrime), cujo principal impacto prisional 

indubitavelmente foi na execução das penas privativas de liberdade, promovendo um 

criativo rearranjo estrutural que resultou em considerável incremento de tempo de 

prisão, sem necessariamente aumentar penas em abstrato. Tal intento foi atingido por 

meio da modulação das situações de indeterminação da pena: por meio da extensão 

do rol de delitos hediondos e do incremento considerável da fração de cumprimento 

de pena necessária para o alcance de progressões de regime. Além disso, a Lei 

Anticrime, em sua proposta de cassar “todos os benefícios” de pessoa condenada que 

mantém vínculos com organizações criminosas143, tem como objetivo explícito utilizar 

                                                 
142 Ibidem, p. 17. 
143 Trata-se de inclusão efetuada na Lei de Organizações Criminosas, a 12.850/2013, que inseriu o 
dispositivo presente ao art. 2º, § 9º: “O condenado expressamente em sentença por integrar 
organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir 
de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se 
houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo”. Publicamos, acerca 
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a indeterminação da pena como instrumento de barganha para definir se a pessoa 

que cumpre pena poderá obter direitos no curso de sua pena, ou se apenas 

permanecerá neutralizada por todo o período. 

Reconhecer o papel central que a indeterminação da pena detém em qualquer 

estrutura contemporânea de execução de pena, em especial a brasileira, portanto, 

representa inserir, em seu conteúdo, aspectos que historicamente fazem parte da 

realidade carcerária, mas que hodiernamente são ocultados no modus operandi do 

processo executivo – aqui, sob o manto da cláusula rebus sic stantibus. Trata-se, além 

disso, de recusar expressamente todos os produtos advindos da concepção de que a 

pena tem como escopo a exclusão e incapacitação do outro perigoso. Tais categorias, 

por sua vez, identificam-se pela – inconstitucional – retirada do caráter de cidadania 

das pessoas reclusas, criando uma divisão cultural e social que permite um poder 

estatal ainda mais repressivo e autoritário144. 

Estabelecer a indeterminação da pena como inevitável protagonista da 

execução penal, entretanto, não corresponde a consentir acriticamente com um 

duvidoso ideário de prevenção especial positiva, isto é, de que a prisão certamente 

proporcionará a ressocialização do apenado. Pelo contrário: é compreender que o 

cárcere, diante de sua seletividade e estigmatização ínsitas, simplesmente não pode 

produzir tais efeitos úteis, mas que o ideal de reintegração social nem por isso deve 

ser abandonado. Deve, porém, ser buscado apesar dos processos negativos 

envolvendo o sistema prisional, “buscando fazer menos negativas as condições que 

a vida no cárcere comporta em relação a esta finalidade”145. 

                                                 
do assunto, breve artigo no Boletim do IBCCRIM, em edição especial sobre a Lei Anticrime: 
GIAMBERARDINO, André; CAÇOLA, Paula Martins; e COLETTI, Luis Renan. Organizações 
criminosas e lei anticrime: a inconstitucionalidade da cassação genérica de direitos na execução penal 
(art. 2º, § 9º, da lei 12.850/13). In: Boletim do IBCCRIM: Edição especial Lei Anticrime 331. Disponível 
em: < https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/exibir/51/boletim-331-especial-lei-anticrime>. Acesso em 
13 de dezembro de 2020.  
144 GARLAND, David. A Cultura...Op. Cit., p. 387-388. 
145 “El punto de vista desde el cual afronto el problema de la resocialización en el contexto de una 
criminología crítica, es que se debe mantener como base realista el hecho de que la cárcel no puede 
producir efectos útiles para la resocialización del condenado y que por el contrario, impone condiciones 
negativas en relación con esta finalidad. A pesar de esto, la finalidad de una reintegración del 
condenado en la sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser reinterpretada y reconstruida 
sobre una base diferente”. BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social. Por un 
concepto crítico de “reintegración social” del condenado. Disponível em: 
<http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20120608_01.pdf>. Acesso em 31 de maio 
de 2021. 
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O direito de execução penal, portanto, é fundado em seu âmago pela 

problemática tensão entre a intensidade do comando condenatório determinado em 

sentença e seu caráter utilitário-disciplinar, que resulta na relativa indeterminação da 

pena concreta. Neste sentido, não é apenas a sentença penal a responsável por 

delimitar a amplitude da indeterminação da pena em seu estágio executivo. Trata-se 

de tarefa do juízo de execução penal o constante estabelecimento dos limites da 

discricionariedade advinda desta indeterminação, inclusive quanto ao exercício do 

poder disciplinar por parte da autoridade administrativa, utilizando como vetores, para 

tanto, os comandos constitucionais de vedação à pena cruel, o princípio de dignidade 

da pessoa humana e a reintegração social como escopo a ser buscado. 

Deve-se compreender, de forma ampla, que o juízo de execução penal está 

constantemente inserido nesta estrutura de limitação da indeterminação da pena em 

patamares constitucionais. Trata-se, portanto, de pressuposto para o 

desenvolvimento de uma teoria que se pretenda constitucional de execução penal, e 

que tenha como norte a contenção do poder punitivo estatal. 

 

1.3.2. A incorporação dos direitos do apenado por meio da categoria de pena 
ilícita 
 

El dolor del torturado, del mutilado, del incapacitado, del sometido a 
vejámenes, a secuestro, a intromisión arbitraria en su privacidad, a escarnio, 
por una autoridad estatal y en razón de haber cometido un delito, más allá de 
cualquier racionalización, no puede dejar de ser vivenciado como una pena 
cuando es ejecutado por un servidor público que pertence al poder del 
sistema penal (juez, policía, penitenciario) o cuando es permitido libremente 
por éstos. Sólo negando obstinadamente lo que la realidad pone delante de 
nuestros ojos puede sostenerse que eso no es una pena146. 

 

Resta reconhecer, ainda, que integra o conteúdo do direito de execução penal 

o controle acerca das condições materiais de encarceramento, isto é, se a pena 

efetivamente cumprida condiz com as determinações legais, constitucionais e 

convencionais de como ela deveria ser. 

                                                 
146 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Las Penas Crueles son penas. Disponível em: 
<http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/66/las-penas-crueles-son-penas.pdf>. Acesso 
em 13 de dezembro de 2020, p. 23. 
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O traço que melhor caracteriza a teoria hoje majoritária acerca da execução 

penal é sua evidente disparidade entre o exercício assegurado e legitimado de poder 

e a incapacidade de garantir que a pena resultante desta configuração será cumprida 

dentro da legalidade147. Desenvolveu-se, pelo contrário, mecanismos de diluição de 

responsabilidade em que a crueldade das prisões e a estrutura legal da execução 

penal são delimitadas como dois processos distantes entre si148 – em um singular fluxo 

em que o Poder Executivo busca incessantemente reduzir seus custos com o sistema 

prisional a despeito do encarceramento em massa promovido pelo Poder Judiciário, e 

que o Judiciário reconhece ser papel exclusivo do Executivo a manutenção da 

legalidade das condições de custódia dentro das unidades prisionais. 

Já em 1994, Eugenio Zaffaroni reconheceu que não há como deixar de 

reconhecer que os danos produzidos pelo cárcere – suas torturas, ilícitas intromissões 

em na privacidade dos apenados, seu escárnio, sua estigmatização, a letalidade do 

sistema prisional... – também são, propriamente, penas. São penas, ademais, ilícitas, 

visto que não alcançadas pela sentença condenatória, e amplamente contrárias (no 

contexto brasileiro atual) tanto ao que preconizam a Lei de Execução Penal149, a 

Constituição Federal150 e os diversos tratados internacionais em direitos humanos 

ratificados pelo Brasil151. 

                                                 
147 VACANI, Pablo A. Elementos para una teoria de la ejecución penal: condiciones carcelarias, tempo 
de prisón e indeterminación punitiva. In: VACANI, Pablo A. La indeterminación de la pena en el 
proceso de ejecución penal: nuevas herramientas teóricas y jurisprudenciales. Buenos Aires: Ad-Hoc, 
p. 98. 
148 VACANI, Pablo A. Elementos...Op. Cit., p. 99. 
149 Em conformidade com os próprios objetivos da Lei de Execução Penal, expostos no artigo 1º da 
referida lei, mas especialmente em consideração ao artigo 85, que dispõe que “o estabelecimento penal 
deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade”. BRASIL. Lei nº. 7.210, de 11 de julho 
de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 13 de maio 
de 2021. 
150 O principal vetor constitucional acerca das condições materiais da pena está presente no artigo 5º, 
inciso III, prevendo que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, 
bem como no inciso XLVII, que estabelecer que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Além disso, é de se 
constatar que o estabelecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da República 
também evidentemente reverbera para aferição de patamares mínimos de condições ao cumprimento 
de pena. GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Visão Crítica da Execução Penal. In: SILVA, Franklyn 
Roger Alves (org). O processo penal Contemporâneo e a Perspectiva da Defensoria Pública. Belo 
Horizonte: CEI, 2020, p. 232. 
151 São múltiplos os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil e que impactam 
no estabelecimento de critérios mínimos para o cumprimento de pena, entretanto destacam-se as 
Regras mínimas da Nações Unidas para o tratamento de presos, as Regras de Mandela, bem como as 
Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de 
liberdade para mulheres infratoras, as Regras de Bangkok. UNODC. Regras Mínimas das Nações 
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Diante desta singela constatação, e considerando ser papel central do juízo 

executivo limitar a discricionariedade advinda da indeterminação das penas concretas, 

é de se concluir que a execução penal não é apenas a aplicação direta e automática 

de uma sanção quantitativa contida na sentença condenatória, mas um constante 

olhar para a licitude qualitativa da pena que está sendo efetivamente concretizada152. 

Em se identificando que a pena concretamente cumprida diverge daquilo que a 

legislação nacional e internacional preconiza, por sua vez, demanda-se a adoção de 

medidas propriamente pelo Juízo da Execução Penal: a ilegalidade qualitativa no 

cumprimento da sanção penal deve ser considerada uma pena adicional, não 

determinada em sentença, tratando-se de dever do juízo reparar tal situação por meio 

da compensação material ao apenado que a vivenciou153. Tal compensação, por sua 

vez, nada mais é do que mensurar esta pena qualitativamente ilícita em critérios 

lineares de tempo, seja por meio do adiantamento de direitos progressivos ou pela 

imediata concessão da liberdade em casos de grotesca desproporcionalidade154. 

Trata-se, em última medida, de inserir o princípio da legalidade no âmbito do 

cumprimento de penas e de medidas de segurança, afinal é tarefa do juízo de 

execução penal “zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança”, 

bem como tomar providências “para o adequado funcionamento” do estabelecimento 

prisional, inclusive com a “apuração de responsabilidade” quando cabível, em 

conformidade com o artigo 66, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal. 

No Brasil, apesar da aparente prevalência de uma doutrina e jurisprudência que 

cindem definitivamente execução penal e licitude material da pena, vislumbra-se um 

horizonte alternativo, pelo qual definitivamente importa lutar, e que se pode deduzir, 

conforme identificado por Rodrigo Duque Estrada ROIG155, a partir de dois recursos 

                                                 
Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Nelson Mandela), p. 18-19. Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf>. 
Acesso em 24 de janeiro de 2021; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras da Bangkok: regras 
das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para 
mulheres infratoras. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf>. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
152 VACANI, Pablo A. Elementos...Op. Cit., p. 114. 
153 BEIRAS, Iñaki Rivera. Cuerpo, espacio y tempo: vectores de la privación de libertad. In: VACANI, 
Pablo A. La indeterminación de la pena en el proceso de ejecución penal: nuevas herramientas 
teóricas y jurisprudenciales. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 465-466. 
154 VACANI, Pablo A. Elementos...Op. Cit., p. 120. 
155 O percurso jurisprudencial a seguir apresentado tem como principal referência o autor Rodrigo 
Duque Estrada Roig, que apresentou a viabilidade da compensação penal no Brasil em palestra 
apresentada na Universidade Federal do Paraná, no evento “I Seminário da Clínica de Acesso à Justiça 
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extraordinários, com repercussão geral reconhecida, julgados pelo Supremo Tribunal 

Federal, o RE 641.320/RS e o RE 580.252/MS, e, sobretudo, pela Resolução da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, que versa acerca 

de medidas provisórias a respeito do Brasil no caso do Instituto Penal Plácido de Sá 

Carvalho (IPPSC). 

No primeiro, o RE 641.320/RS, julgado em 11 de maio de 2016, tratou-se de 

recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra 

acórdão do TJRS que havia determinado a fixação de prisão domiciliar a indivíduo 

cuja pena havia sido estipulada em regime inicial semiaberto, tendo em vista a 

inexistência de unidade prisional daquele regime prisional na região156. O referido 

caso teve repercussão geral reconhecida, sendo julgado parcialmente procedente no 

sentido de fixar a tese de que, em havendo déficit de vagas prisionais pelo número de 

pessoas presas, deverá o juízo de execução penal determinar: (i) a saída antecipada 

de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente 

monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar 

por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao 

sentenciado que progride ao regime aberto157. Além disso, o julgado resultou na 

edição da Súmula Vinculante nº. 56, cujo conteúdo é “a falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 

gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 

641.320/RS”. 

Quanto ao RE 580.252/MS, por sua vez, julgado em 16 de fevereiro de 2017, 

trata-se de demanda originalmente movida por próprio detento, pleiteando o 

“pagamento de indenização por dano moral causado pelas ilegítimas e sub-humanas 

condições a que estava submetido no cumprimento de pena em estabelecimento 

                                                 
e Educação nas Prisões da UFPR”, em 12 de setembro de 2019. O trabalho seguirá a mesma ordem 
de julgados apresentada no seguinte texto: ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Compensación Penal: 
anteriores experiencias internacionales y desafios judiciales después de la pandemia. In: VACANI, 
Pablo A. Derecho penal y penas ilícitas: hacia un nuevo paradigma pospandemia. Buenos Aires: Ad-
Hoc, 2020, p. 432-435. 
156 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Voto em Recurso Extraordinário 641.320 Rio Grande do 
Sul. Relator Min. Gilmar Mendes. Plenário. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11436372>. Acesso em 13 de 
dezembro de 2020, p. 5 do Relatório. 
157 Ibidem, p. 94 – Extrato da Ata de Decisão. 
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prisional situado no Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul”158. Novamente em 

sede de repercussão geral, saiu vencedora a tese do Ministro relator Teori Zavascki, 

de que é sim dever do Estado manter em seus presídios os padrões mínimos de 

humanidade previstos no ordenamento jurídico, devendo o Estado ressarcir os danos, 

inclusive morais, sofridos pelos custodiados pela via pecuniária159.  

Acerca deste julgado, destaca-se o Voto-vista do Ministro Luís Roberto 

Barroso, que, de forma divergente, posicionou-se pela fixação de uma reparação 

estatal não pecuniária diante dos danos produzidos pelo cárcere, que deveria ser 

promovida de forma diversa, in natura: “a redução do tempo de prisão nada mais é do 

que o restabelecimento da justa proporção entre delito e pena que havia sido 

quebrada por força do tratamento impróprio suportado pelo detento”160. A reparação, 

portanto, consistiria em espécie de “remição compensatória” pela degradação 

proporcionada pelo cárcere, a ser postulada justamente perante ao juízo de execução 

penal, considerando-se um dia a mais de pena cumprida para cada três a sete dias 

em que a pessoa permaneceu sob tais condições161. 

Tem-se, finalmente, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, de 22 de novembro de 2018, acerca de medidas provisórias impostas 

contra o Brasil no caso referente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Trata-se 

de petição apresentada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pleiteando a 

adoção de medidas em ordem para proteger a vida e integridade pessoal de todas as 

pessoas custodiadas no referido estabelecimento prisional do Rio de Janeiro, 

marcado por superlotação carcerária próxima de 200% (duzentos por cento) e 

                                                 
158 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 580.252 Mato Grosso do Sul. Relator 
Min. Teori Zavascki. Plenário. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11436372>. Acesso em 13 de 
dezembro de 2020, p. 4 – Relatório. 
159 Ibidem, p. 18-19 – Decisão do Relator. 
160 Ibidem, p. 84 – Voto-Vista do Min. Luís Roberto Barroso. 
161 “A minha proposta é a de indenizar esse preso por critérios que seriam fixados pelo Juiz da Vara de 
Execução, mas com parâmetros. Eu propus, por exemplo, que, para cada sete dias em condições 
degradantes, ele seria indenizado recebendo um dia de abreviação da sua pena, um dia de remição. 
De um a três, dependendo das condições e das condições subjetivas do preso, tudo a ser fixado pela 
Vara de Execução. Portanto, não é nem uma solução de opção filosófica ou ideológica, mas porque 
não há alternativa: ou daremos uma indenização ridícula, que viola a dignidade do preso, ou daremos 
uma indenização justa e quebraremos os Estados, ou daremos uma indenização que - penso - deixaria 
todo mundo feliz - não criaria um problema fiscal, o preso sairia mais rapidamente e desobstruiria o 
sistema prisional”. Ibidem, p. 146 – Aditamento ao Voto-Vista do Min. Luís Roberto Barroso. 
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deficiências estruturais graves162. Constatada a ausência de medidas eficazes 

tomadas pelo Estado em ordem para proteger as pessoas custodiadas no IPPSC, e, 

com base na Súmula Vinculante nº. 56 do STF brasileiro, determinou-se a proibição 

do recebimento de novos presos no referido estabelecimento prisional, bem como 

que, para cada dia de pena cumprida no IPPSC, o tempo seja computado em dobro163. 

Reconhece-se, finalmente, a possibilidade da adoção de medidas de compensação 

penal por parte do juízo de execução penal, em se verificando a ilicitude material da 

pena, mesmo em casos de violações de direitos em unidades prisionais de regime 

fechado: 

  
113. Esta Corte constata que a decisão do Supremo Tribunal Federal do 
Brasil (RE 641.320/RS) é meridianamente clara e não deixa margem a 
dúvidas de que, em casos de falta de vagas, ou seja, de superlotação e 
superpopulação, o Juiz da Execução Penal deve determinar a saída 
antecipada do preso, sua liberdade eletronicamente monitorada ou prisão 
domiciliar. A lógica jurídica dessa decisão é garantir que a pena do 
condenado não seja ilícita ou viole os direitos fundamentais da 
individualização da pena e a integridade pessoal do preso”164. 

 

A título de conclusão, destaca-se o potencial protagonismo do juízo de 

execução penal na tutela e proteção dos direitos das pessoas presas, bem como na 

manutenção da legalidade no que diz respeito às condições materiais de 

aprisionamento. É este juízo competente para reconhecer eventual ilicitude da pena 

concretamente cumprida, bem como determinar a adoção de medidas tanto para 

cessar tais condições como para compensar, materialmente, os danos ilegais sofridos 

pela pessoa custodiada pelo Estado. 

Não existe, entretanto, a necessidade de qualquer espécie de inovação 

legislativa para fazer valer tal pretensão. O já citado artigo 66, incisos VI e VII, da Lei 

de Execução Penal, não apenas autoriza, mas dispõe ser competência do juízo de 

                                                 
162 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Assunto do Instituto Penal Plácido de 
Sá Carvalho. Medidas Provisórias a respeito do Brasil. Resolução da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos de 22 de novembro de 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_03_por.pdf>, p. 2-7 – “Situação de superlotação”. 
163 “O Estado deve tomar as medidas necessárias para que, em atenção ao disposto na Súmula 
Vinculante No. 56, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a partir da notificação da presente resolução, 
novos presos não ingressem no IPPSC e tampouco se façam traslados dos ali alojados a outros 
estabelecimentos penais, por disposição administrativa. Quando, por ordem judicial, se deva trasladar 
um preso a outro estabelecimento, o disposto a seguir, a respeito do cômputo duplo, valerá para os 
dias em que tenha permanecido privado de liberdade no IPPSC, em atenção ao disposto nos 
Considerandos 115 a 130 da presente resolução”. Ibidem, p. 27. 
164 Ibidem, p. 22. 
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execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, 

mediante a tomada de providências para o adequado funcionamento dos 

estabelecimentos prisionais, bem como a eventuais apurações de responsabilidade. 

É dever do juízo executivo, portanto, com base nos referidos dispositivos, fiscalizar 

permanentemente a licitude material do sistema prisional, estando à sua disposição 

determinações de natureza corretiva, compensatória e de responsabilização (inclusive 

podendo determinar, em casos extremos, a suspensão ou afastamento de autoridades 

penitenciárias caso constitua atividade imprescindível para a cessação da ilegalidade 

apontada). Trata-se, em última medida, da própria ideia de excesso de execução, 

instituto previsto na Lei de Execução Penal como incidente processual, mas que deve 

permear a concretização da pena como um todo: toda prática punitiva fora dos limites 

fixados pela sentença, por normas convencionais, constitucionais, legais ou 

regulamentares deve ser imediatamente cessada, compensada e eventuais 

responsabilidades devidamente apuradas165. 

Trata-se, portanto, mais do que empreender qualquer espécie de alteração em 

lei: o que se sustenta é o desenvolvimento uma nova cultura jurídica, capaz de forjar 

uma teoria que reconheça a execução penal não apenas como cumprimento de pena, 

mas como direito de que a pena seja cumprida dentro dos ditames legais, 

constitucionais e convencionais. 

                                                 
165 Destaca-se, neste sentido, a própria a Exposição de Motivos da Lei 7.210/1984, em que 
expressamente o incidente de excesso ou desvio de execução constitui mecanismo de garantia de 
legalidade do processo executório de pena: “168. Todo procedimento está sujeito a desvios de rota. 
Em harmonia com o sistema instituído pelo Projeto, todos os atos e termos da execução se submetem 
aos rigores do princípio de legalidade. Um dos preceitos cardeais do texto ora posto à alta consideração 
de Vossa Excelência proclama que "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos 
não atingidos pela sentença ou pela lei" (artigo 3º). 169. O excesso ou desvio na execução caracterizam 
fenômenos aberrantes não apenas sob a perspectiva individualista do status jurídico do destinatário 
das penas e das medidas de segurança. Para muito além dos direitos, a normalidade do processo de 
execução é uma das exigências da defesa social. 170. O excesso ou o desvio de execução consistem 
na prática de qualquer ato fora dos limites fixados pela sentença, por normas legais ou regulamentares. 
 171. Pode-se afirmar com segurança que a execução, no processo civil, guarda mais fidelidade aos 
limites da sentença, visto que se movimenta pelos caminhos rigorosamente traçados pela lei, o que 
nem sempre ocorre com o acidentado procedimento executivo penal. A explicação maior para essa 
diferença de tratamento consiste na provisão de sanções específicas para neutralizar o excesso de 
execução no cível - além da livre e atuante presença da parte executada -, o que não ocorre quanto à 
execução penal. A impotência da pessoa presa ou internada constitui poderoso obstáculo à 
autoproteção de direitos ou ao cumprimento dos princípios de legalidade e justiça que devem nortear 
o procedimento executivo. Na ausência de tal controle, necessariamente judicial, o arbítrio torna 
inseguras as suas próprias vítimas e o descompasso entre o crime e sua punição transforma a 
desproporcionalidade em fenômeno de hipertrofia e de abuso de poder”. BRASIL. Exposição de 
Motivos da Lei nº. 7210...Op. Cit. 
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1.3.3. O conteúdo de uma teoria constitucional do direito de execução penal 
 

4. Abriu-se, desta forma, um itinerário em que se torna natural a extensão do 
controle jurisdicional a qualquer questão relativa à modelação da execução 
que possa contender com os direitos do recluso. Que os passos já ensaiados 
sejam tímidos, é reflexo da tensão que inevitavelmente se suscita quando se 
trata, como é o caso, de estabelecer uma linha divisória entre competências 
do juiz de execução das penas e da administração penitenciária. Se cabe a 
esta organização e a esta inspecção das instituições penitenciárias, o objetivo 
de assegurar a defesa dos direitos dos reclusos cometido ao juiz poderá, em 
muitos casos, contender com aquelas tarefas. Do que se trata, com efeito, é 
de converter a intervenção jurisdicional em garante da execução de penas e 
medidas de segurança privativas de liberdade, na medida em que a sua 
modelação afecte diretamente os direitos dos reclusos166. 

 

Percorrido todo o trajeto deste Capítulo, uma proposta objetiva – ao menos 

provisória, que pode ser adotada como um ponto de partida para próximas reflexões 

– de conteúdo do direito de execução penal constitucionalizado167 pode ser descrita 

da seguinte forma: trata-se do microssistema de tutela de direitos destinado a regular 

o complexo material de relações jurídicas que se dão entre Estado e condenado no 

curso do cumprimento de pena168, em suas manifestações lícitas e ilícitas169, tanto no 

que diz respeito à concretização quantitativa da sanção penal como dos aspectos 

qualitativos da pena, especialmente daqueles que dizem respeito ao estatuto jurídico 

do condenado170, desde o momento em que a sentença legitima a execução da pena 

em geral, e até que ela se complete. 

A proposta de que o direito de execução penal seja projetado como um 

microssistema de tutela de direitos, de início, permite que se caminhe em dois 

importantes objetivos ainda em construção na esfera penitenciária brasileira. Em 

primeiro lugar, no que diz respeito a compreensão de que o direito de execução penal 

não se restringe ao simples cumprimento de pena, correspondendo, muito mais, a um 

mecanismo de proteção – inclusive coletiva – dos direitos das pessoas que são objeto 

de ações por parte do sistema de justiça criminal. Segundo, oferece uma melhor 

                                                 
166 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão Penitenciária. 2ª Ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2002, p. 137. 
167 GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Visão Crítica...Op. Cit., p. 220. 
168 O conceito ora apresentado tem como base a proposta de José Daniel Cesano, na seguinte obra: 
CESANO, José Daniel. Derecho penitenciário: aproximación a sus fundamentos. Principios 
generales, axiologia constitucional y fuentes. Córdoba: Alveroni Ediciones, 2007. 
169 VACANI, Pablo A. Elementos...Op. Cit., p. 109-110. 
170 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar...Op. Cit., p. 67. 
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disposição que o binômio “administrativização-jurisdicionalização” da execução penal, 

destacando a autonomia e complexidade conferidas ao microssistema no encontro 

entre normas de natureza constitucional, penal, processual penal, administrativa e 

processual administrativa. 

Ao juízo de execução penal, por sua vez, cabe tutelar a íntegra das relações 

materiais entre condenado-Estado, especialmente caracterizadas pela tensão 

constante existente entre a intensidade do comando condenatório determinado em 

sentença e a incorporação de elementos indeterminados de utilidade no curso do 

cumprimento de pena. O juízo executivo tem como finalidade, assim, além do 

julgamento de incidentes processuais estipulados em lei, limitar a discricionariedade 

– inclusive administrativa – advinda da indeterminação da pena concreta em 

patamares constitucionais, isto é, sempre com o estrito objetivo de reconhecer a 

cidadania e demais direitos fundamentais da pessoa que se encontra custodiada pelo 

Estado em unidades prisionais. Direciona-se, assim, a indeterminação da pena ao 

reconhecimento dos direitos fundamentais dos apenados e do objetivo de 

reintegração social a despeito do cárcere. 

A função jurisdicional de promover o acertamento do caso penal, assim, não se 

exaure no trânsito em julgado da sentença penal condenatória171: é papel do juízo de 

execução penal constantemente garantir que a pena efetivamente cumprida seja 

materialmente aquela delimitada pela Lei de Execução Penal, Constituição e tratados 

internacionais em que o Brasil é signatário – evitando, portanto, que ao condenado 

seja aplicada uma pena adicional, não alcançada pela sentença penal condenatória 

e, portanto, ilícita. 

  

                                                 
171 GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Visão Crítica...Op. Cit., p. 218. 
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CAPÍTULO II – O DIREITO DE PEDIR NA EXECUÇÃO PENAL COMO EXERCÍCIO 
DA CIDADANIA NO CÁRCERE: UMA POTÊNCIA DEMOCRÁTICA – AINDA – NÃO 
CONCRETIZADA NO BRASIL 
 

 As reflexões que resultaram neste Capítulo foram originadas e orientadas por 

uma experiência pessoal que vivenciei, razão pela qual peço licença para apresentar 

um breve relato inaugural, em primeira pessoa, do evento que me alertou para a 

necessidade e urgência do presente estudo. 

Trata-se de situação ocorrida no segundo semestre de 2019 em que eu, no 

exercício de minhas atividades profissionais na assessoria do Núcleo de Política 

Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná, promovi o atendimento 

de um indivíduo custodiado em uma das unidades prisionais de regime fechado 

localizadas na Região Metropolitana de Curitiba-PR172, com o intuito de dar 

andamento ao procedimento administrativo interno que apurava a possível ocorrência 

de violações de direitos daquele recluso então atendido. 

O atendimento foi previamente agendado e, por orientação da própria 

administração prisional, efetuado no parlatório da referida unidade. Diante da 

gravidade dos fatos relatados pela pessoa atendida, tomei termo de suas declarações, 

à mão, e, ao final, solicitei sua assinatura no documento final. 

Por conta da estrutura de vidro e concreto que me separava do assistido, 

porém, foi necessário entregar o termo do atendimento ao agente penitenciário que 

se encontrava responsável no local, com o objetivo de que colhesse a assinatura do 

atendido e procedesse a devolução do documento. Fui informado, então, pelo referido 

agente público de que haveria a necessidade de realizar a movimentação de presos, 

o que levaria algum tempo, mas que colheria a assinatura do atendido e me entregaria 

o documento no portal de entrada da unidade assim que finalizasse o procedimento. 

Após um longo período de espera no local indicado, fui cientificado, pelo agente 

prisional responsável pela portaria de entrada de que “não havia sido permitida a 

liberação do documento”, por ordem da Divisão de Segurança e Disciplina (DISED) 

da unidade, responsável pela censura dos documentos que entram e saem da prisão. 

                                                 
172 Considerando todas as medidas adotadas no caso concreto, bem como em consideração ao 
indivíduo assistido pela Defensoria Pública naquela ocasião, omite-se neste trabalho maiores detalhes 
quanto ao local, data e indivíduos envolvidos. 
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Diante da minha surpresa e incompreensão quanto ao ocorrido, pedi para tratar 

sobre o assunto diretamente com a DISED, de modo que, minutos depois fui recebido 

por cinco agentes penitenciários que estavam com a declaração por mim produzida 

em mãos. Com alguma hostilidade, fui informado que o documento ficaria retido no 

estabelecimento carcerário, visto que apontava informações inverídicas e contrárias à 

administração prisional, injustas. Além disso, os agentes justificaram oralmente a 

medida no sentido de que (i) não haveria ofício prévio solicitando a tomada de 

declarações; (ii) a Defensoria Pública não teria informado previamente o objetivo da 

entrevista realizada com o atendido; (iii) o atendimento não foi promovido por defensor 

público, mas por assessor jurídico; (iv) não havia procuração em meu nome 

autorizando a tomada de declarações. 

Ato contínuo, fui encaminhado à sala da Direção daquela unidade prisional. O 

diretor, por sua vez, apenas reforçou a conclusão de que o documento não seria de 

fato disponibilizado, visto que relataria fatos inverídicos, recusando-se, finalmente, a 

formalizar sua retenção – o que foi por mim exigido, visto se tratar de evidente ato 

administrativo. 

A desagradável experiência de não conseguir efetuar a devida fiscalização por 

conta da obstrução da instituição fiscalizada me fez pesquisar os aparatos teóricos e 

legislativos que fundamentam a apresentação de queixas e reclamações, por parte de 

pessoas presas, denunciando a inobservância de seus direitos, bem como o 

estabelecimento de meios ágeis e adequados para fazê-lo. A pesquisa desenvolvida 

evidenciou, todavia, que apesar da existência de vasta fundamentação normativa, 

tanto em nível nacional (na esfera constitucional, legal e infralegal) como – 

especialmente – em internacional, parece simplesmente inexistir discussão 

sistematizada no Brasil acerca do quadro atual de completo desrespeito deste direito, 

e da urgente necessidade em se adotar medidas para efetivamente concretizá-lo. 

Desta forma, os dois próximos Capítulos discutem o direito ora apresentado em 

diferentes e complementares perspectivas. Neste, busca-se apresentar a dicotomia 

presente no Brasil que, de um lado, dispõe de mecanismos normativos fortes e claros 

para a proteção do direito de pedir das pessoas presas173, mas que, de outro, 

desrespeita de forma ampla seu efetivo exercício. 

                                                 
173 Discorre-se na subseção 2.2.1. deste trabalho as razões para a adoção da expressão “direito de 
pedir”, em substituição a “direito de petição”. 
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2.1. A – VASTA – FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA DO DIREITO DE PETIÇÃO 

EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL E PRISIONAL 

 
El derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los 
reclusos ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún 
tipo de limitación o restricción en razón de la situación de privación de la 
libertad a que se encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva 
de la naturaleza misma de la relación de especial sujeción que vincula al 
interno a la administración carcelaria. La única razón que justificaría una 
eventual limitación del derecho fundamental de petición de un recluso 
consistiría en que el titular del mencionado derecho abusara de éste en 
detrimento de los derechos fundamentales de otras personas. El derecho de 
petición de los reclusos no comporta la obligación de las autoridades 
carcelarias de dar respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven, ni 
de realizar las gestiones que se les soliciten. Los deberes de estas 
autoridades, en punto al derecho fundamental de petición, consisten en 
adoptar todas aquellas medidas necesarias para que los internos reciban una 
respuesta completa y oportuna a sus peticiones. Las autoridades 
penitenciarias están en la obligación de motivar, en forma razonable, las 
decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso ha elevado. No 
basta con que se ofrezca una respuesta a la petición del interno sino que, 
además, es necesario que se expongan las razones que la autoridad 
contempló para decidir en el sentido que efectivamente lo hizo, de manera 
que el recluso pueda conocerlas y, eventualmente, controvertirlas174. 

 
Em maio de 1996, Jorge Quiñones Hernandez, indivíduo recluso na 

Penitenciária do Circuito Judicial de Mocoa, na Colômbia, acionou o Poder Judiciário 

local, apresentando ação contra o diretor da referida unidade prisional (Proceso de 

tutela T-104188, Jorge Quiñones Hernandez contra el Director de la Cárcel del Circuito 

                                                 
174 Tradução livre do trecho: “O direito de petição é um daqueles direitos fundamentais que os reclusos 
ostentam de forma plena, ou seja, que não estão submetidos a nenhum tipo de limitação ou restrição 
em razão da situação de privação de liberdade a que estas pessoas se encontram submetidas. Tal 
compreensão é derivada da própria natureza de especial sujeição que vincula o interno à administração 
penitenciária. A única razão que justificaria uma eventual limitação do direito fundamental de petição 
de uma pessoa presa consistiria em situações em que o titular abusa deste direito em detrimento dos 
direitos fundamentais de outras pessoas. O direito de petição das pessoas presas não comporta a 
obrigação das autoridades penitenciárias em dar resposta positiva às solicitações apresentadas, nem 
de tomar as providências solicitadas. Os deveres destas autoridades, com relação ao direito 
fundamental de petição, consistem em adotar todas aquelas medidas necessárias para que os internos 
recebam uma resposta completa e oportuna de suas petições. As autoridades penitenciárias têm a 
obrigação de motivar de forma razoável as decisões adotadas frente às petições apresentadas pelos 
presos. Não basta que se ofereça uma resposta à petição do interno, sendo necessário, ademais, que 
sejam expostas as razões contempladas pela autoridade para decidir no sentido que efetivamente o 
fez, de maneira que o recluso possa conhece-las, e, eventualmente, controverte-las”. COLÔMBIA. 
Corte Constitucional. Sentencia T-705/96. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. 
Relator Eduardo Cifuentes-Muñoz. Julgado em 9 de dezembro de 1996, p. 2. Disponível em: 
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/t-705-96.htm>. Acesso em 07 de janeiro de 
2021. 
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Judicial de Mocoa), sob o relato de ter seus direitos fundamentais violados em 

decorrência da ação das autoridades penitenciárias. 

Jorge Quiñones, que já havia sido diretor daquela mesma penitenciária em 

período anterior e que se encontrava privado de sua liberdade em virtude de uma 

acusação pelo delito de peculato, sustentou ter apresentado seguidos pedidos pela 

concessão de uma audiência com o diretor da unidade, visto que vinha sendo vítima 

de uma série de graves ameaças. Em resposta, porém, a audiência não apenas 

deixou de ser concedida, como o recluso teve sua máquina de escrever confiscada175 

– instrumento com o qual o preso formulava suas petições, bem como prestava alguns 

serviços aos seus companheiros (à título gratuito, segundo ele)176. 

No decorrer da instrução processual no primeiro grau, o juízo inquiriu uma 

interessante gama de testemunhas: além do próprio recluso e do diretor, dois 

funcionários membros do Conselho de Disciplina da Penitenciária e dois outros 

custodiados (dentre eles, o representante dos internos neste Conselho) foram ouvidos 

a respeito dos fatos sob análise. 

Acerca da reiterada negativa à concessão de audiência do recluso com o 

diretor, as autoridades penitenciárias ouvidas foram uníssonas em declarar que, 

naquele momento, a insuficiência de funcionários e o excesso de trabalho impediam 

que uma grande quantidade de solicitações de audiência fosse atendida 

oportunamente177, de modo que as petições não consideradas urgentes eram 

atendidas “em seu devido tempo e oportunidade”178. Um dos presos ouvidos, por sua 

                                                 
175 Além disso, o indivíduo privado de liberdade relatou ter sua integridade física posta em risco pela 
administração prisional, visto ter sido transferido, por conta das petições apresentadas, para 
determinado pavilhão da unidade em que residiam outros desafetos. Tratando-se de tópico que não 
constitui objeto do trabalho, porém, as discussões referentes a esta denúncia não serão aqui tratadas. 
176 “El actor manifiesta que se encuentra detenido en la cárcel de Mocoa, por órdenes del Juzgado 
Penal del Circuito de ese municipio, como sindicado responsable de la comisión del delito de peculado. 
De igual forma, el demandante pone de presente que, por haber solicitado a las autoridades carcelarias 
la concesión de una audiencia, fue trasladado de patio y le fue confiscada su máquina de escribir, con 
la cual prestaba gratuitamente algunos servicios de utilidad a sus compañeros, toda vez que en ese 
centro de reclusión no hay asesor jurídico”. Ibidem, p. 6. 
177 “Por su parte, las distintas autoridades de la Cárcel del Distrito Judicial de Mocoa, coinciden en 
afirmar que la falta de personal, así como el exceso de trabajo, impiden la atención oportuna de las 
peticiones de los reclusos, las cuales son estudiadas mensualmente en el Consejo de Disciplina, salvo 
aquellas que revisten carácter urgente, que son atendidas de inmediato”. Ibidem, p. 20. 
178 “En cuanto a la posibilidad de conceder audiencias, la declarante puso de manifiesto que, en la 
actualidad, existe una insuficiencia de personal administrativo y un exceso de trabajo que impiden que 
la gran cantidad de solicitudes de audiencias sean atendidas oportunamente. En esta medida, las 
autoridades del centro carcelario atiende con prelación las peticiones más urgentes, en particular 
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vez, informou que não havia, naquela unidade prisional, qualquer funcionário ou outra 

autoridade externa (como do Ministério Público ou Defensoria Pública179) a quem se 

pudesse apresentar queixas e reclamações. 

Quanto ao confisco da máquina de escrever, a única certeza é de que o objeto 

de fato fora apreendido pela administração prisional. As razões para tanto, porém, são 

confusas e contraditórias. Enquanto o diretor de Mocoa relatou ter retirado a máquina 

de escrever do recluso por conta de uma vedação expressa da posse deste objeto 

sem a autorização prévia do Conselho de Disciplina, os próprios funcionários do 

Conselho e um dos reclusos mencionaram que o fundamento para sua apreensão foi 

“uma série de informações que indicavam que o interno utilizava sua máquina de 

escrever para enviar comunicados ao governo nacional contra a prisão e seu 

diretor”180. 

Finda a instrução, o juízo de primeiro grau reconheceu ser abusiva a 

consecutiva recusa em analisar os pedidos de audiência apresentados pelo preso, de 

modo que a conduta da administração prisional teria violado o direito de petição do 

requerente. O diretor da unidade prisional, entretanto, interpôs recurso da decisão, de 

modo que o Tribunal ad quem colombiano revogou a sentença de primeira instância 

e julgou improcedente a ação apresentada por Jorge Quiñones. Em sua 

fundamentação, o Tribunal considerou que o diretor da unidade prisional havia 

contornado legalmente as diversas situações apresentadas pelo preso, bem como que 

a máquina de escrever do detento “estava sendo utilizada para semear discórdias 

entre alguns internos e as diretivas do centro carcerário”181, consistindo em elemento 

                                                 
aquellas que se relacionan con los procesos penales que se siguen a los internos. Las restantes 
peticiones "se atienden a su debido tiempo y su oportunidad". Ibidem, p. 8. 
179 Trata-se de tradução literal de “Personero” e Defensor del Pueblo”, mencionados expressamente no 
corpo da decisão em comento. “2.6. El interno Ismael Ceballos Ciro informó al juez de tutela que el trato 
que las autoridades de la cárcel de Mocoa proporcionan a los reclusos es "regular", toda vez que no 
existe ninguna persona ante quien elevar quejas y, de otro lado, ni el Personero ni el Defensor del 
Pueblo se hacen presentes para escuchar los reclamos de los internos”. Ibidem, p. 9. 
180 “Las razones por las cuales fue retenida la mencionada máquina son confusas y contradictorias. 
Según el director del establecimiento carcelario, la medida se fundamentó en las normas penitenciarias 
que prohiben que los internos posean máquinas de escribir, computadoras, equipos de 
comunicaciones, etc., sin autorización previa del consejo de disciplina y permiso del director. […]. Por 
su lado, la dragoneante Ana Brigitte Triana Layton indicó que el decomiso de la máquina de escribir del 
interno Jorge Quiñones Hernández se había producido como consecuencia de unos comunicados que 
éste enviaba al Gobierno nacional en contra del centro carcelario y de su director". Ibidem, p. 26-27. 
181 “En cuanto a la máquina de escribir del actor, el Tribunal señaló que éste "la estaba utilizando para 
sembrar discordias entre algunos internos y las directivas del centro carcelario, por lo cual, el Consejo 
de Disciplina decidió retirar ese elemento al que no se daba buen uso, sino era un elemento que podía 
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a que não se dava bom uso e rompia a devida harmonia da prisão, sendo acertada a 

decisão pela apreensão do objeto. 

A decisão, por sua vez, foi encaminhada à Corte Constitucional da Colômbia 

para eventual revisão, e, ao ser selecionada, foi distribuída à 3ª Câmara de Revisão 

da Corte, a quem coube determinar se as medidas adotadas pelo diretor da 

Penitenciária de Mocoa atingiriam os direitos fundamentais do preso. A decisão da 

Corte Constitucional, julgada em Sentencia T-705/96, reconheceu a violação do direito 

de petição do preso no caso concreto, ordenando ao diretor da Penitenciária de Mocoa 

a apresentação de resposta motivada às solicitações de Jorge Quiñones, bem como 

a restituição da máquina de escrever então confiscada. 

O precedente apresenta importantes balizas para se compreender o direito de 

petição em âmbito prisional: a Corte Constitucional da Colômbia entendeu que tal 

espécie de direito fundamental não está submetida a qualquer tipo de limitação ou 

restrição em razão da privação de liberdade, de modo que é dever da autoridade 

prisional apresentar respostas completas, fundamentadas e oportunas aos pleitos dos 

detentos. Ademais, compreendeu-se ser responsabilidade da administração prisional 

comprovar se promoveu a efetiva comunicação das decisões aos internos, de modo 

que as alegações de dificuldades de ordem administrativa – tais quais o excesso de 

trabalho e insuficiência de funcionários – não constituem razões suficientes, por si só, 

para descumprir o referido dever182. 

Importa também a justificativa apresentada pela Corte para determinar a 

restituição da máquina de escrever de Jorge Quiñones. Conforme a referida decisão, 

a autoridade prisional falhou em apresentar o motivo exato, concreto e suficiente pelo 

qual apreendeu o objeto, o que seria seu dever se tratando de decisão administrativa 

que proibia a posse de determinado bem pelo recluso. Além disso, asseverou-se 

expressamente que não constitui motivo legítimo para a apreensão da máquina de 

escrever o fato de o custodiado dirigir comunicações ao governo nacional contrárias 

à direção da unidade prisional, e que, pelo contrário, tal decisão administrativa violaria 

diretamente tanto o direito de petição do recluso, como o núcleo material essencial do 

                                                 
ser utilizado para romper la debida armonía, que con tan buen acierto, había logrado el Director, y, mal 
hubiera hecho en no cortar de raíz esas nuevas situaciones que irían en detrimento de su labor".” 
Ibidem, p. 11. 
182 Ibidem, p. 20. 
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próprio direito à liberdade de expressão, no que diz respeito à assunção de uma 

atitude crítica e fiscalizadora das atividades das autoridades penitenciárias183. 

Apresentada a Seção com o importante precedente advindo da Corte 

Constitucional da Colômbia, questiona-se, neste momento, o desenvolvimento teórico 

e normativo do direito de pedir das pessoas presas no Brasil, com o objetivo de 

apresentar, ao final, uma proposta de conceito ao referido direito. Para tanto, todavia, 

é necessário dar um passo atrás e estudar o desenvolvimento histórico e 

constitucional do direito de petição, fundado como elemento democrático de exercício 

da cidadania. 

 

2.1.1. O desenvolvimento histórico do direito de petição como democrática 
forma de exercício da cidadania 
 

Em primeiro lugar, de fato, a democracia é concebida como uma instância 
não mais somente ou primariamente referível ao processo da decisão política: 
são principalmente os mais diversos setores da vida social que devem ser 
repensados à luz de uma democracia “levada a sério”. A democracia “real” 
(contraposta ao formalismo da democracia representativa) deve coincidir com 
a reapropriação do poder de falar e de decidir por parte dos sujeitos 
concretamente operantes na sociedade: nas empresas, na escola, na 
administração pública, nas mais diversas instituições184. 

 

O direito de pedir não é exclusividade da massa carcerária, tratando-se, em 

realidade, de conquista democrática vinculada às próprias promessas da 

modernidade, e tendo em seu âmago a busca pela limitação do poder do Estado 

perante os cidadãos. 

As primeiras expressões do direito de petição no sentido moderno advêm da 

tradição inglesa, já sendo mencionado na Magna Carta de 1215, tratando-se de fio 

                                                 
183 “En su testimonio ante el juzgado de tutela, la dragoneante Ana Brigitte Triana Layton - integrante 
del consejo de disciplina de la Cárcel de Mocoa - afirmó que la máquina de propiedad del interno Jorge 
Quiñones Hernández había sido confiscada en razón de los comunicados que éste remitía al Gobierno 
nacional en contra de la cárcel y de sus directivas. Considera la Sala que éste tampoco constituye un 
motivo legítimo que justifique la decisión restrictiva anotada. Muy por el contrario, de comprobarse las 
afirmaciones citadas, se estaría afectando el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión, 
pues no sólo se estaría restringiendo el medio escogido por la persona para exteriorizar su 
pensamiento, sino que se estaría reprobando el contenido mismo de este pensamiento, lo que, a todas 
luces, vulnera la plena libertad de que gozan las personas internas para asumir una actitud critica y 
vigilante respecto de las autoridades penitenciarias”. Ibidem, p. 34. 
184 COSTA, Pietro. Poucos, muitos, todos: lições de história da democracia. Tradução de Luiz Ernani 
Fritoli. Curitiba: Editora UFPR, 2012, p. 300-301. 
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condutor da Petition of Rights de 1628 e, especialmente, da Bill of Rights de 1689185, 

que consolidou o “direito dos súditos de direcionar petições ao Rei”, asseverando, 

ainda, que “toda acusação e processo contra quem exercesse este direito são 

ilegais”186. 

Na França revolucionária, por sua vez, o direito de petição vem solenemente 

previsto como direito natural e civil no título primeiro da Constituição de 1791187, de 

modo que, a partir de então, passa gradativamente a penetrar a esfera do direito 

público e se tornar mais do que o exercício de uma liberdade individual, 

desenvolvendo-se como uma verdadeira pretensão política, garantida à nível 

constitucional, que obriga as instituições públicas a examinarem e deliberarem acerca 

dos pedidos apresentados por particulares188. 

Nos Estados Unidos, a história do direito de petição tem como episódio 

tradicional a luta contra escravidão: em 1790, um ano após a independência, o último 

ato público de Benjamin Franklin foi direcionar uma petição ao Congresso dos Estados 

                                                 
185 “Nas monarquias tradicionais europeias, a petição tanto podia ser individual como, principalmente, 
colectiva ou grupal, por ter origem nos municípios, nas universidades, nas corporações de mesteres ou 
nas “ordens” ou estamentos por que se repartia a sociedade [...]. A figura desempenharia um papel 
crucial nas vicissitudes políticas e institucionais inglesas desde a Magna Carta, de 1215, e a Petição 
de Direito, de 1628, à Declaração de Direitos, de 1689. Em nome da salvaguarda de direitos, 
imunidades, privilégios dos ingleses ou das suas comunidades, através dela foram sendo afirmadas e 
conquistadas progressivas limitações do poder monárquico. E o Bill of Rights seria o primeiro grande 
texto a positivar esse direito, considerando ilegais todas as prisões e todos os processos por causa do 
seu exercício (I, nº 5). E, já com a preponderância do Parlamento no sistema político, em 1782, uma 
petição a ele endereçada contribuiria para a abolição da escravatura”. MIRANDA, Jorge. Notas sobre 
o Direito de Petição, p. 2. Disponível em: <https://cutt.ly/5jzEYlk>. Acesso em 07 de janeiro de 2021. 
186 O texto da Bill of Rights, de 1689, expressamente reconheceu o que então constituiria o direito de 
petição: “And thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, pursuant to their 
respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation, 
taking into their most serious consideration the best means for attaining the ends aforesaid, do in the 
first place (as their ancestors in like case have usually done) for the vindicating and asserting their 
ancient rights and liberties declare: […] That it is the right of the subjects to petition the king, and all 
commitments and prosecutions for such petitioning are illegal”. Disponível em: 
<https://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp>. Acesso em 07 de janeiro de 2021. 
187 Da mesma forma, a Constituição Francesa de 1791, pós-revolução francesa de 1789, reconheceu 
como direito natural e civil o direito de petição, conforme trecho de tradução promovida por Luiz Arnaut: 
“A Constituição garante como direitos naturais e civis que: [...] a liberdade de enviar, às autoridades 
constituídas, petições assinadas individualmente”. Disponível em: < 
https://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf>. Acesso em 09 de janeiro de 2021. 
188 “Con la rivoluzione francese il diritto di petizione così formulato penetrò anche nel diritto pubblico 
francese. Il regolamento della Costituente si riferisce esplicitamente all'uso inglese. Ciò malgrado la 
natura giuridica del diritto di pezione nell’ordinamento francese è profondamente diversa dailla natura 
che esso aveva nell'ordinamento inglese. Mentre in quest'ultimo il diritto di petizione, come abbiamo più 
volte ripetuto, è considerato come pura enianazione della sfera di libertà individuale, nell'ordinamento 
francese esso rac-éhiudeva ima vera pretesa, alla quale faceva riscontro l'obbligo delle Camere di 
esaminare le petizioni e di deliberare intorno ad esse”. VERDE, Giuseppe Lo. L’evoluzione del diritto di 
petizione. In: Rivista di Diritto Pubblico, 1938, I, pp. 673-683. 
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Unidos (que já havia reconhecido o direito de fazê-lo por meio da primeira emenda da 

United States Bill of Rights, de 1789189) pleiteando a abolição da escravidão e o fim 

da negociação de escravos no país190. Na sequência, a partir de 1830 especialmente, 

impulsionados pela ascensão de movimentos antiescravagistas organizados 

nacionalmente (em especial a Sociedade Antiescravagista Americana, criada em 

1833), o Congresso dos Estados Unidos recebeu massivo número de petições – que, 

em conjunto, teriam mais de 100.000 (cem mil) assinaturas – pelo fim da 

escravidão191.  

O excesso de pleitos, entretanto, teve como consequência a produção de uma 

resolução por parte da House of Representatives, em 1836, que ficou conhecida como 

gag rule (lei da mordaça, em tradução livre), e que proibiu a Casa de deliberar ou 

mesmo ler petições enviadas que envolvessem o tema da abolição da escravidão – 

sob a justificativa de se tratar de questão estadual192: 

 
All petitions, memorials, resolutions, propositions, or papers, relating in any 
way, or to any extent whatsoever, to the subject of slavery or the abolition of 

                                                 
189 “Amendment I. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. Disponível em: < 
https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript>. Acesso em 09 de janeiro de 2021. 
190 A íntegra da petição de Benjamin Franklin ao Congresso dos Estados Unidos está disponível no 
seguinte link: <https://www.archives.gov/legislative/features/franklin>. Acesso em 09 de janeiro de 
2021. 
191 Não parece haver consenso, entretanto, acerca do número exato de petições pelo fim da escravidão 
direcionadas ao Congresso dos Estados Unidos naquele período, e do número de pessoas que as 
assinaram, variando de 34.000 (trinta e quatro mil) à 100.000 (cem mil) peticionários antiescravagistas. 
“Exact figures are lacking. According to Miller (1996, p. 111), the select committee to which the petitions 
were eventually referred (the Pinckey committee)—one that “was not sympathetic to the petitioners”—
claimed there were 176 petitions with around 34,000 signatures. The Massachusetts Anti-Slavery 
Society, on the other hand, reports larger figures: at least 500 hundred petitions, with between 75,000 
and 100,000 signatures (see Miller 1996, p. 112). 7. See Miller (1996, pp. 305-09) for a rundown of 
various attempts to identify precisely the number of petitions and signatories”. JENKINS, Jeffery A.; 
STEWART, Charles. The Gag Rule, congressional politics, and the growth of antislavery popular 
politics. Disponível em: <https://cutt.ly/1jzTWZw>. Acesso em 09 de janeiro de 2021. 
192 “The committee then proposed not just the original two but now three resolutions, with corresponding 
paragraphs of explanation and defense. The first two resolutions were those that the House, following 
Pinckney's original motion, had instructed them to report. First, of course, they denied that Congress 
had any power to interfere with slavery in the states. Second-and this was the tough one, in South 
Carolinian political circles and elsewhere in the South-they went to great lengths to say that it would be 
"unwise" and "impolitic" for Congress to interfere with slavery in the District of Columbia. For the 
Calhounites these were weasel words; the committee had declined to say that it was unconstitutional 
for Congress to interfere with slavery in the District. That defect led to severe condemnations of Pinckney 
for having utterly departed from proper Southern feeling". MILLER, William Lee. Arguing about 
slavery: The Great Battle in the United States Congress. New York: Alfred A. Knopf, 1995, p. 143-144. 
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slavery, shall, without being either printed or referred, be laid on the table and 
that no further action whatever shall be had thereon193. 

 

A resolução, na tentativa de reduzir as discussões acerca da escravidão à nível 

federal, entretanto, apenas fez aumentar exponencialmente o ativismo 

antiescravagista e o número de petições enviadas ao Congresso194, que passaram a 

demandar, a partir de então, além do fim da escravidão, a revogação da própria gag 

rule, na medida em que negava o direito de petição – garantido na Constituição195. A 

tensão pela revogação da resolução durou 9 (nove) anos, quando foi efetivamente 

extinta196, e representa uma das principais batalhas jurídicas contra a escravidão nos 

Estados Unidos, tendo como ponto central justamente o direito de petição. 

Alcançando o patamar constitucional, portanto, construiu-se o direito de petição 

historicamente como forma de exercício da cidadania, especialmente no que diz 

respeito ao fortalecimento da participação da comunidade no debate democrático, na 

exigência pela observância dos direitos fundamentais e no processo de tomada de 

decisões de interesse público197. Neste sentido, o direito de petição constitui 

                                                 
193 Tradução livre para o trecho: “Todas as petições, memoriais, resoluções, proposições ou 
documentos relacionados, de qualquer forma ou em qualquer extensão, ao tema da escravidão ou da 
abolição da escravatura, devem, sem serem impressos ou referidos, ser deixados ‘na mesa’, e 
nenhuma outra ação deve ser tomada além desta”. Ibidem, p. 144. 
194 “To look further ahead, the historian of abolition Dwight Dumond made a close study of the next 
session, the third session, the short session, of the Twenty-fifth Congress, which would meet from 
December 1838 to March 1839, and found, by counting what was there in the archives of the House in 
the 1960s, that there were 1.496 antislavery petitions presented in the House. Some of them tied 
together more than one of the five subjects on the association's list; if you separate them into single 
prayers, there were 3.335 petitions. They bore 163.845 signatures from-subtracting duplications – 
101.850 people”. Ibidem, p. 306. 
195 “With the passage of the Gag Rule, the antislavery petition controversy was no longer just about 
slavery in the nation’s capital but a denial of the First Amendment right of petition for all Americans. 
Rather than discourage anti-slavery petitioners, the Gag Rule only increased antislavery activism and 
the number of petitions demanding the repeal of the Gag Rule. Representative John Quincy Adams, an 
Oppositionist from Massachusetts, personified this idea”. BOUSEMAN JR., Russel Wayne. The 
meaning of the right of petition: northern opinion and the antislavery gag rule, 1836-1844. Disponível 
em: <https://cutt.ly/hkXKsEN>. Acesso em 09 de janeiro de 2021. 
196 “And a little more than twenty years earlier in the same room, in December of 1844, ex-president 
John Quincy Adams had watched the House vote that prefigured that one to come. After almost ten 
years, the devices to shut off petitions and debate on the issue of slavery had been killed. The gag rule 
was dead, and never would be revived. The antislavery representatives gathered around his desk when 
the vote was announced. Symbolically, and to an extent really, one could no longer close the door to 
the discussion of slavery, to proposals about slavery, in the deliberative body composed of the people's 
representatives in this republic. Now that topic could be deliberated about, too”. STEWART, Charles. 
The Gag Rule…Op. Cit., p. 486. 
197 SALGADO, Eneida Desirre; MENDES, Geisla A. Van Haandel. O direito de petição sob 
perspectiva: uma proposta para a ampliação do debate democrático no controle concentrado de 
constitucionalidade, p. 12 e 13. Disponível em: <https://cutt.ly/tjzAjfW> 
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importante ferramenta da democracia participativa, na medida em que estende o 

protagonismo político à própria sociedade, reconhecendo-se a necessidade de 

participação efetiva e alargada de maior número de pessoas na gestão da coisa 

pública198. Trata-se, em última medida, de uma “pequena semente” de abertura 

democrática dos poderes públicos à comunidade, no intuito de construir e transformar, 

de forma conjunta, a realidade social199. 

 

2.1.2. O direito de petição na dogmática constitucional e legal brasileira 
 

O direito de petição é a faculdade, o poder, a prerrogativa, que qualquer 
pessoa tem de exigir do Estado que adote providências positivas, seja para 
informar, seja para corrigir seus atos, seja para punir seus servidores. Tem 
por finalidade a defesa de direito próprio ou alheio, apontando ilegalidade ou 
abuso de poder, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias 
para sanar a situação, que pode ser apenas de incerteza, mas, também, de 
efetiva ilegalidade200. 

 

O direito de petição no Brasil já foi previsto na Constituição do Império de 1824, 

e desde então tradicionalmente segue presente em todas as constituições brasileiras 

– ainda que nas outorgadas201. Na Constituição da República de 1988, por sua vez, o 

artigo 5º, inciso XXXIV, alínea ‘a’, veicula o direito de petição, assegurando-o a todos, 

independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. 

Trata-se de direito público subjetivo dotado de plena eficácia constitucional, isto 

é, não dependendo de lei infraconstitucional posterior para seu exercício, e que tem 

como finalidade levar ao conhecimento da autoridade pública endereçada a “violação 

de direito próprio ou alheio, bem como apontar ilegalidade ou abuso de poder, a fim 

                                                 
198 COSTA, Pietro. Poucos…Op. Cit., p. 302-303. 
199 SALGADO, Eneida Desirre; MENDES, Geisla A. Van Haandel. O direito…Op. Cit., p. 13. 
200 SOBRINHO, Osório Silva Barbosa. Direito Constitucional de Petição: exercício da cidadania. 
ESMPU: Brasília, 2016, p. 237. 
201 “A nossa Carta Constitucional de 1824 estabelecia, no art. 179, n. 30, que “todo cidadão poderá 
apresentar, por escrito, ao Poder Legislativo e ao Executivo, reclamações, queixas, ou petições, e até 
expor qualquer infração da Constituição, requerendo perante a competente autoridade a efetiva 
responsabilidade aos infratores”. Todas as demais Constituições brasileiras consagraram o direito de 
petição (Constituição de 1891, art. 72, caput; Constituição de 1934, art. 113, n. 10; Constituição de 
1937, art. 122, n. 7; Constituição de 1946, art. 141, § 37; Constituição de 1967/69, art. 150, § 30; 
Constituição de 1988, art. 5o, XXXIV) ”. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 8ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2013, p. 458. 
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de que ela adote as providências necessárias para sanar a situação, que pode ser 

apenas de incerteza, mas também de ilegalidade”202.  

Corresponde ao direito de petição os pleitos para que o Poder Público tome 

medidas de natureza informativa, corretiva e/ou punitiva – sendo exercício do direito 

de petição, portanto, tanto o pedido para acessar determinada informação sob 

domínio do Poder Público, como aquele direcionado à queixa de alguma ilegalidade 

sofrida, pleiteando a tomada de providências tanto para cessá-la, como para 

sancionar os responsáveis pela prática ilícita. 

É titular do direito de petição toda pessoa, física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira, podendo exercê-lo de forma individual ou coletiva (em abaixo-assinados, 

por exemplo)203, a respeito de fatos de interesse pessoal relativos à própria pessoa 

do requente ou de terceiros, bem como de interesse coletivo (relativos a um grupo 

determinado de pessoas, unidas por um interesse comum) ou geral (pertinentes à 

coletividade como um todo)204. 

O legitimado passivo, por sua vez, é simplesmente o órgão ou instituição 

pública – tanto do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou mesmo instituições 

públicas essenciais à justiça, como Defensoria Pública e Ministério Público – que 

detém a atribuição para tomar as medidas solicitadas pelo requerente. É aquele que 

detém a informação perseguida, ou de onde se emanou o ato reputado como ilícito, 

ou que detém o poder de tomar medidas para fazer a ilegalidade cessar e/ou 

sancionar os responsáveis. Acerca do polo passivo, ainda, destaca-se que o exercício 

do direito de petição não exige o endereçamento, por parte do peticionário, ao órgão 

competente, sendo dever da instituição pública que receber as demandas encaminhá-

las à autoridade com competência para apreciá-las – em especial quando o 

direcionamento não for realizado acertadamente pelo requerente205. 

                                                 
202 SOBRINHO, Osório Silva Barbosa. Direito...Op. Cit., p. 53. 
203 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 12 Ed., Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2020, p. 720. 
204 “Quatro ordens de informação são agregadas no dispositivo: informações de interesse pessoal 
relativas à própria pessoa do requerente, informações de interesse pessoal relativas a terceiros, 
informações de interesse coletivo (que interessam a um grupo determinado de pessoas, unidas pelo 
interesse em comum) e informações de interesse geral (pertinentes à coletividade como um todo) ”. 
BARCHET, Gustavo; MOTTA FILHO, Sylvio. Curso de Direito Constitucional. 2ª Ed. Rio de Janeiro, 
Elsevier, Campus Jurídico, 2009. 
205 “O exercício do direito de petição não exige seu endereçamento ao órgão competente para tomada 
de providências, devendo, pois, quem a receber, encaminhá-la à autoridade competente”. MORAES, 
Alexandre de. Direito Constitucional. 36ª Ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 212. “A autoridade que 
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A despeito do reconhecimento doutrinário de que o direito de petição tem 

caráter essencialmente informal206, não estando sujeito a formas ou processos 

específicos207, é de se destacar que a informalidade retratada deve dizer respeito à 

forma com que o peticionário apresenta suas formulações, não ao modo com que o 

Poder Público responderá. Tratando-se de direito público subjetivo, é evidente dever 

do Estado assegurar que o cidadão possa acessar de forma rápida e eficiente o 

procedimento para exercer, sem maiores burocracias ou custos, seu direito. Assim, 

ao Estado cabe viabilizar caminhos por meio dos quais seja possível efetivamente 

ouvir os pedidos apresentados pela comunidade, bem como dialogar e apresentar 

respostas satisfatórias aos pleitos208. 

Neste sentido, reconhece-se que do exercício do direito de petição decorre a 

pretensão de que o pedido apresentado seja efetivamente processado e examinado, 

sendo o peticionário, em seguida, comunicado sobre o resultado desta apreciação209. 

O processamento, exame e comunicação dos pleitos apresentados, portanto, são 

espécies de contrapartidas ao direito de petição, exigidas ao Poder Público, 

justamente com o intuito de que o direito de petição seja concretizado. O Superior 

Tribunal de Justiça, em apreciação quanto à extensão do direito de petição, 

estabeleceu precedentes210 no sentido de reconhecer que “a realização plena desse 

                                                 
recebe a petição deve encaminhá-la à autoridade competente que deve examiná-la, para atender ou 
negar o pedido”. FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 
1989, 1º vol., p. 139. 
206 “O direito em análise constitui uma prerrogativa democrática, de caráter essencialmente informal, 
apesar de sua forma escrita, e independe de pagamento de taxas”.  MORAES, Alexandre de. Ibidem, 
p. 211. 
207 “Não é preciso obedecer-se forma rígida de procedimento para fazer-se valer, caracterizando-se 
pela informalidade, bastando a identificação do peticionário e o conteúdo sumário do que se pretende 
do órgão público destinatário do pedido. Pode vir exteriorizado por intermédio de petição (no sentido 
estrito do termo), representação, queixa ou reclamação”. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 
Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 
vigor. 5ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
208 SALGADO, Eneida Desirre; MENDES, Geisla A. Van Haandel. O direito…Op. Cit., p. 13. 
209 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso…Op. Cit., p. 460. 
210 Além do precedente citado na sequência, a tese – de que é pressuposto do direito de petição a 
análise e resposta por parte da autoridade da autoridade pública questionada – é reconhecida pelo 
Superior Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: “O direito de petição tem como corolário o direito 
ao pronunciamento da autoridade destinatária do pedido. O silêncio em tal pronunciamento constitui 
omissão ilícita”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº. 5203 – DF 
(1997/0031857-5). Primeira Seção, relator Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 25 de maio de 
1998. Disponível em: <https://cutt.ly/gnVoku9>. Acesso em 31 de maio de 2021. “Direito 
constitucionalmente assegurado, o de petição deve merecerda autoridade administrativa a quem se 
dirige o requerimento não só a devida apreciação como, de antemão, a tomada das providências 
necessárias a tanto”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº. 5864 – DF 



77 

 
 

direito pressupõe a análise e resposta por parte da autoridade a qual é dirigida a 

petição, ainda que para indeferi-la”211. 

 
2.1.3. A proteção internacional, constitucional, legal e infralegal do direito de 

pedir da pessoa presa 
 

Reconhecendo constituir o conteúdo do direito de execução penal o complexo 

material de relações jurídicas que se dão entre Estado e condenado no curso do 

cumprimento de pena, conforme exposto ao longo do Capítulo I deste trabalho e em 

especial no tópico 1.3.3., é possível identificar a central relevância que o exercício do 

direito de petição tem no momento de concretização da pena. 

O direito de pedir da pessoa presa, assim, nada mais é do que a expressão do 

direito de petição às pessoas privadas de liberdade. Trata-se, evidentemente, de 

direito que não é alcançado pela sentença penal condenatória nem deve ser 

restringido por conta do encarceramento212, consistindo em direito fundamental 

                                                 
(1998/0048556-2). Primeira Seção, relator Min. Edson Vidigal, julgado em 11 de novembro de 1998. 
Disponível em: <https://cutt.ly/WnVozVZ>. Acesso em 31 de maio de 2021. 
211 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Mandado de Segurança nº. 8.750 - DF 
(2002/0151068-4). Primeira Seção, relator Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 10 de março de 2004. 
Disponível em: <https://cutt.ly/BnVobcF>. Acesso em 31 de maio de 2021. 
212 Neste sentido, importa destacar a discussão presente na doutrina norte-americana acerca dos 
direitos constitucionais retirados pelo Estado em decorrência do encarceramento. Michael MUSHLIN, 
acerca do tema, reconhece que a teoria de que “a pessoa presa retém todos os direitos de um cidadão 
comum não alcançados pela sentença condenatória” seria insuficiente, visto que, apesar de demonstrar 
com sucesso que de fato alguns direitos sobrevivem ao encarceramento, falharia ao descrever quais 
direitos seriam efetivamente restringidos pela condenação. Outro critério para tanto, adotado pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, seria mais adequado: reconhecer que existem direitos que são 
perdidos e outros que são necessariamente diminuídos pelo encarceramento. Entretanto, os direitos 
relativos à liberdade de expressão (tal qual o direito de petição), ao livre exercício da religião, à proibição 
às penas cruéis e à garantia do devido processo, são direitos constitucionais que são plenamente 
aplicáveis aos indivíduos privados de liberdade. Neste sentido: “One way in which courts have 
addressed that question is to make the general observation that a prisoner “retains all the rights of an 
ordinary citizen except those expressly, or by necessary implication, taken from him by law”. This 
superficial formula fails to identify which constitutional rights are taken by law, but it does make the point 
that important rights survive incarceration. While many right survive, a second general principle is that 
some rights retained by free citizens are lost or necessarily diminished by imprisonment […]. Using 
these two basic starting principles, the Court has determined that most of the constitutional rights 
contained in the Bill of Rights survive incarceration, albeit in a dimished state. First amendment rights 
to free speech and the free exercise of religion, the Eighth Amendment right to be free of cruel and 
unusual punishment, the right not to be deprived of a liberty interest without due process, the right to 
petition courts for relief, and the right to be protected from discrimination are all examples of 
constitutional rights that the Court has held are applicable to prisoners”. MUSHLIN, Michael B. Rights 
of Prisoners. Vol. 1. Chapter 2: Prisoners’ Rights – Overview of Prisoner Rights Law. 5ª Ed. New York: 
Thomson Reuters, 2017, p. 25-26. 
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constitucional à disposição da pessoa reclusa e se tratando de importante forma do 

exercício da cidadania no cárcere. O direito, além de ser lastreado no artigo 5º da 

Constituição Federal e em toda tradição democrática moderna, tem fundamentação 

normativa expressa – e específica para as pessoas reclusas – em múltiplos diplomas 

normativos, tanto em nível internacional como nacional. 

O marco normativo inaugural deste direito reside nas Regras Mínimas das 

Nações Unidas para Tratamento de Reclusos. Trata-se de documento consolidado no 

1º Congresso das Nações Unidos sobre Prevenção do Crime e Tratamento de 

Infratores, em 1955213, e aprovado em 1957 pelo Conselho Econômico e Social da 

ONU, tendo como objetivo a produção de standards comuns mínimos para o 

tratamento das pessoas privadas de liberdade ao redor do mundo.  

Propôs a normativa internacional de 1955, em sua regra 36214, o direito do preso 

de “apresentar pedidos ou queixas ao diretor do estabelecimento ou ao funcionário 

autorizado a representá-lo”, bem como “à administração penitenciária central, à 

autoridade judicial ou a qualquer outra autoridade competente”. Dispôs, ainda, acerca 

da obrigatoriedade de análise e apresentação de resposta por parte da autoridade 

instada, destacando que “a menos que uma solicitação ou queixa seja evidentemente 

temerária ou desprovida de fundamento, a mesma deverá ser examinada sem 

demora, dando-se uma resposta ao preso no seu devido tempo”. 

                                                 
213 Os dispositivos consolidados no 1º Congresso das Nações Unidos sobre Prevenção do Crime e 
Tratamento de Infratores foram projetados ainda anteriormente, sendo originalmente redigidos pela 
International Penal and Penitentiary Foundation em 1929, e recepcionado para discussões pela ONU 
em 1949: “The Congress adopted the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisondrs originally 
drawn up by the old I.P.P.C. in 1929 and taken over by the United Nations for review in 1949. The 
revised text was discussed by the different regional groups on social defense matters organized by the 
United Nations. Although the Congress did not substantially modify the project of the Secretariat, it 
introduced changes which were the result of interesting discussions”. LOPEZ-REY. The First U. N. 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/231005155.pdf>. Acesso em 09 de janeiro de 2021. 
214 A íntegra da Regra 36 das Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos, de 
1955, restou assim redigida, conforme tradução disponibilizada na Biblioteca Virtual de Direitos 
Humanos da USP: “36. 1) Todo o recluso deve ter, em qualquer dia útil, a oportunidade de apresentar 
requerimentos ou queixas ao diretor do estabelecimento ou ao funcionário autorizado a representá-lo. 
2) Qualquer recluso deve poder apresentar requerimentos ou queixas ao inspetor das prisões no 
decurso da sua visita. O recluso pode dirigir-se ao inspetor ou a qualquer outro funcionário incumbido 
da inspeção fora da presença do diretor ou de outros membros do pessoal do estabelecimento. 3) 
Qualquer recluso deve ser autorizado a dirigir, pela via prescrita, sem censura quanto ao fundo, mas 
em devida forma, requerimentos ou queixas à administração penitenciária central, à autoridade 
judiciária ou a qualquer outra autoridade competente. 4) O requerimento ou queixa deve ser estudado 
sem demora e merecer uma resposta em tempo útil, salvo se for manifestamente inconsistente ou 
desprovido de fundamento”. Disponível em: <https://cutt.ly/DjcILNs>. Acesso em 10 de janeiro de 2021. 
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Em 1988, por sua vez, o Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as 

Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão, adotado pela Resolução 

43/173 e aprovado durante a 76ª sessão plenária da Assembleia Geral da ONU, 

também normatizou o direito de pedir da pessoa presa, definindo, em seu Princípio 

33215, constituir direito da pessoa reclusa “apresentar pedido ou queixa relativos ao 

seu tratamento, nomeadamente no caso de tortura ou de tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes” perante “autoridades responsáveis pela administração 

do local de detenção e a autoridades superiores e, se necessário, para autoridades 

competentes de controle ou de recurso”. 

O documento, ademais, estende o exercício do direito de pedir aos familiares 

da pessoa reclusa ou a “qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso”, 

quando da impossibilidade da própria pessoa privada de liberdade exercê-lo. Além 

disso, a obrigatoriedade de exame e fornecimento de respostas por parte da 

autoridade instada teve substancial acréscimo, passando a ser previsto, também, o 

direito de a pessoa reclusa ter seu pedido reapreciado, por autoridade jurisdicional ou 

outra administrativa, em caso de indeferimento ou demora excessiva. 

Em 2015, ainda, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Reclusos passaram por considerável reestruturação, sendo ampliadas de noventa e 

cinco para cento e vinte e dois dispositivos, e tendo 35% (trinta e cinco por cento) de 

seu texto revisado216, em ordem para se adequar ao modelo contemporâneo de 

direitos humanos. O novo texto, intitulado sob o nome de “Regras de Nelson Mandela”, 

                                                 
215 A íntegra do Princípio 33 do Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas 
a Qualquer forma de Detenção ou Prisão, de 1988, restou assim redigido, conforme tradução 
disponibilizada na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP: “1. A pessoa detida ou presa, ou o 
seu advogado, têm o direito de apresentar um pedido ou queixa relativos ao seu tratamento, 
nomeadamente no caso de tortura ou de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, perante as 
autoridades responsáveis pela administração do local de detenção e a autoridades superiores e, se 
necessário, para autoridades competentes de controle ou de recurso. 2. No caso de a pessoa detida 
ou presa ou o seu advogado não poderem exercer os direitos previstos no n.º1 do presente princípio, 
estes poderão ser exercidos por um membro da família da pessoa detida ou presa, ou por qualquer 
outra pessoa que tenha conhecimento do caso. 3. O caráter confidencial do pedido ou da queixa é 
mantido se o requerente o solicitar. 4 O pedido ou queixa devem ser examinados prontamente e 
respondidos sem demora injustificada. No caso de indeferimento do pedido ou da queixa ou em caso 
de demora excessiva, o requerente tem o direito de apresentar o pedido ou queixa perante autoridade 
judiciária competente ou outra autoridade. A pessoa detida ou presa, ou o requerente nos termos do 
nº1, não devem sofrer prejuízos pelo fato de terem apresentado um pedido ou queixa”. Disponível em: 
<https://cutt.ly/bjcIYBl>. Acesso em 11 de janeiro de 2021. 
216 Conforme destacado no domínio virtual das Nações Unidas. ONU. The Nelson Mandela Rules, 
Disponível em: <https://www.unodc.org/centralasia/en/news/the-nelson-mandela-rules.html>. Acesso 
em 08 de janeiro de 2021. 
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consolidou e ampliou o direito de pedir da pessoa presa, apresentando-o nas regras 

56 e 57. Diante da relevância do contido nesta normativa internacional ao presente 

estudo, pede-se licença para apresentar citação direta contendo a íntegra das 

referidas regras: 

 
Regra 56. 1. Todo o recluso deve ter a oportunidade de, em qualquer dia, 
formular pedidos ou reclamações ao diretor do estabelecimento prisional ou 
ao membro do pessoal prisional autorizado a representá-lo. 2. Deve ser 
viabilizada a possibilidade de os reclusos formularem pedidos ou 
reclamações, durante as inspeções do estabelecimento prisional, ao inspetor 
prisional. O recluso deve ter a oportunidade de conversar com o inspetor ou 
com qualquer outro oficial de inspeção, de forma livre e com total 
confidencialidade, sem a presença do diretor ou de outros membros da 
equipa. 3. Todo o recluso deve ter o direito de fazer um pedido ou reclamação 
sobre seu tratamento, sem censura quanto ao conteúdo, à administração 
prisional central, à autoridade judicial ou a outras autoridades competentes, 
incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. 4. Os direitos 
previstos nos parágrafos 1 a 3 desta Regra serão estendidos ao seu 
advogado. Nos casos em que nem o recluso, nem o seu advogado tenham a 
possibilidade de exercer tais direitos, um membro da família do recluso ou 
qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso deve poder exercê-
los. 
Regra 57. 1. Todo o pedido ou reclamação deve ser prontamente apreciado 
e respondido sem demora. Se o pedido ou a reclamação for rejeitado, ou no 
caso de atraso indevido, o reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à 
autoridade judicial ou a outra autoridade. 2. Devem ser criados mecanismos 
de salvaguarda para assegurar que os reclusos possam formular pedidos e 
reclamações de forma segura e, se solicitado pelo reclamante, de forma 
confidencial. O recluso, ou qualquer outra pessoa mencionada no parágrafo 
4 da Regra 56, não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, 
intimidação ou outras consequências negativas como resultado de um pedido 
ou reclamação. 3. Alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes devem ser imediatamente apreciadas e 
devem originar uma investigação rápida e imparcial, conduzida por uma 
autoridade nacional independente, de acordo com os parágrafos 1 e 2 da 
Regra 71217. 

 

Por um lado, a nova normativa internacional reafirmou e sistematizou as 

disposições já previstas no documento original de 1955 e no Conjunto de Princípios 

para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou 

Prisão de 1988, reforçando a viabilidade de familiares exercerem o direito em comento 

e de o pedido ser reapreciado, em caso de indeferimento ou demora para resposta. 

Por outro, ampliou consideravelmente sua abrangência, reconhecendo ao indivíduo 

                                                 
217 UNODC. Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de 
Nelson Mandela), p. 18-19. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf>. Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
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recluso o direito de formular pedidos ou reclamações, em qualquer dia218, à direção 

do estabelecimento prisional, à administração prisional central, à autoridade judicial 

ou a outras autoridades competentes, incluindo as que têm poderes de revisão e de 

reparação. Determinou, ademais, que o pedido seja prontamente apreciado e 

respondido sem demora219,  bem como que as autoridades criem mecanismos de 

proteção ao indivíduo custodiado que apresenta reclamações ou denuncia 

ilegalidades, com o objetivo de que o peticionário não seja exposto a retaliações, 

intimidações ou outras consequências negativas por ter exercido seu direito. 

Finalmente, reconheceu-se, em seu parágrafo 3 da Regra 57, o importante 

papel que o direito de petição tem para retirar da clandestinidade casos de tratamentos 

cruéis e desumanos no cárcere, especialmente no que diz respeito à tortura. Desta 

forma, inseriu-se como corolário do direito de petição também o dever do Estado de 

investigar as denúncias apresentadas pelos reclusos de forma rápida e imparcial, 

além de ser conduzida por uma autoridade nacional independente. 

Reforçou-se, assim, a previsão do artigo 13 da Convenção Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela 

Resolução 39/46, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 

1984, que determinou aos estados signatários – dentre eles, o Brasil, que incorporou 

a Convenção por meio do Decreto 40, de 15 de fevereiro de 1991 – que assegurem 

“a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida a tortura em qualquer território sob 

sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes do 

referido Estado, que procederão imediatamente e com imparcialidade”220.  

Além disso, o reconhecimento do papel do direito de petição para investigação 

de casos de tortura encontra reverberação nos “Princípios sobre a Investigação e 

Documentação Eficazes da Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes”, documento anexado à Resolução 55/89 da Assembleia 

Geral da ONU, em 04 de dezembro de 2000, que estabeleceu que “Os Estados 

deverão garantir que todas as queixas e denúncias de tortura ou maus tratos sejam 

                                                 
218 E não tão somente em determinados dias da semana, conforme previa a Regra 36 das Regras 
Mínimas para o Tratamento dos Reclusos de 1955. 
219 Retirando-se a expressão “salvo se for manifestamente inconsistente ou desprovido de fundamento”, 
conforme previa a Regra 36 das Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos de 1955. 
220 BRASIL. Decreto nº. 40, de 15 de fevereiro de 1991. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0040.htm>. Acesso em 31 de janeiro de 2021. 
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pronta e eficazmente investigadas”221 por autoridades independentes dos suspeitos e 

dos organismos a que estes pertencem. 

Na legislação nacional, por sua vez, o direito de pedir da pessoa presa consiste 

não em apenas um, mas em dois dos dezesseis incisos do artigo 41 da Lei de 

Execução Penal. O artigo de lei, que detalha um rol não taxativo de direitos 

plenamente aplicáveis aos indivíduos privados de liberdade222, dispõe ser direito da 

pessoa reclusa apresentar “petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, bem 

como realizar “audiência especial com o diretor do estabelecimento”. Além disso, o 

artigo 32 da Resolução nº. 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, estabelece que “o preso terá sempre a oportunidade 

de apresentar pedidos ou formular queixas ao diretor do estabelecimento, à 

autoridade judiciária ou outra competente”223. 

                                                 
221 Os referidos princípios são tão importantes que foram integralmente reproduzidos no conhecido 
Protocolo de Istambul (Manual para a Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e outras 
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes), que foi reconhecidamente documento-
base para a criação das audiências pela Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Segue 
a íntegra do dispositivo citado, que corresponde ao segundo princípio da Resolução 55/89: “Os Estados 
deverão garantir que todas as queixas e denúncias de tortura ou maus tratos sejam pronta e 
eficazmente investigadas. Mesmo na ausência de uma denúncia expressa, deverá ser instaurado um 
inquérito caso existam outros indícios de que possam ter ocorrido actos de tortura ou maus tratos. Os 
investigadores, que deverão ser independentes dos suspeitos e dos organismos a que estes 
pertencem, devem ser competentes e imparciais. Deverão ter acesso a perícias efectuadas por 
médicos ou outros peritos independentes, ou dispor da faculdade de ordenar a realização de tais 
perícias. Os métodos utilizados para levar a cabo o inquérito deverão respeitar as mais exigentes 
normas profissionais, e os resultados obtidos deverão ser tornados públicos”. ALTO COMISSARIADO 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS. Protocolo de Istambul: Manual para a 
Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes. Disponível em: < 
https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPCEAP/ProtocoloInstambulLisboa.pdf>. Acesso em 04 de 
fevereiro de 2021. 
222 Tratam-se de direitos não atingidos pela condenação criminal, e que constam expressamente em 
um rol em vistas de evitar incertezas ou omissões. ROIG, Rodrigo Duque de Estrada. Execução Penal: 
teoria crítica. 5ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 97 e ss. 
223 A Resolução nº. 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, cujo intuito é fixar as “Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil”, prevê o 
direito de informação e queixa dos presos em seu Capítulo X: “CAPÍTULO X – DA INFORMAÇÃO E 
DO DIREITO DE QUEIXA DOS PRESOS. Art. 31. Quando do ingresso no estabelecimento prisional, o 
preso receberá informações escritas sobre normas que orientarão seu tratamento, as imposições de 
caratê disciplinar bem como sobre os seus direitos e deveres. Parágrafo Único – Ao preso analfabeto, 
essas informações serão prestadas verbalmente. Art. 32. O preso terá sempre a oportunidade de 
apresentar pedidos ou formular queixas ao diretor do estabelecimento, à autoridade judiciária ou outra 
competente”. CNPCP. Resolução nº. 14, de 11 de novembro de 1994. Disponível em: 
<http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/regras-minimas-para-tratamento-dos-presos-no-brasil.pdf>. 
Acesso em 04 de fevereiro de 2021. 
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Percorrido todo o trajeto normativo do direito de pedir da pessoa presa, resta 

pendente um último objetivo traçado para esta Seção: afinal, como sistematizar em 

um conceito o conteúdo deste direito? 

Como pressuposto para tanto, reputa-se necessário separar os seus elementos 

constitutivos. Inicialmente, é titular do direito de pedir toda pessoa reclusa em 

unidades prisionais brasileiras (inexistindo qualquer espécie de restrição mesmo para 

indivíduos que integram organizações criminosas, que se encontram cumprindo 

sanção disciplinar, ou em isolamento celular por outros motivos). Além disso, caso 

não seja possível à pessoa reclusa exercer o direito ora em debate por qualquer razão 

– seja por receio de sofrer represálias, pela dificuldade organizacional de acessar 

meios para fazê-lo, ou mesmo outro motivo – o direito de pedir pode ser exercido por 

representante, familiar do preso ou por qualquer pessoa que tiver conhecimento 

acerca do caso a ser tratado, como, por exemplo, um ex-colega de cela que acabara 

de obter liberdade. 

Tem-se como polo passivo do direito de pedir da pessoa presa, por sua vez, 

qualquer autoridade pública: divisões internas ou direção da unidade prisional em que 

o indivíduo se encontra ou esteve custodiado, autoridades prisionais centrais, 

autoridades que promovem a fiscalização do sistema prisional (como Defensoria 

Pública, Conselho da Comunidade e Ministério Público), ou mesmo do Poder 

Judiciário, incluindo aquelas com poder de revisão da ilicitude e reparação de eventual 

dano sofrido. São deveres da autoridade pública que receber o pleito da pessoa 

reclusa224: (i) encaminhar o pedido recebido à autoridade competente, caso receba 

um pleito a que não lhe cabe tomar medidas ou que também seja de interesse de 

outras autoridades; (ii) estabelecer procedimento adequado para que a pessoa 

reclusa possa acessar a autoridade de forma fácil e eficiente; (iii) analisar o pedido 

apresentado e fornecer resposta completa, compreensível, motivada, oportuna e em 

prazo razoável ao peticionário; (iv) estabelecer mecanismos para reapreciação de 

pedidos em caso de indeferimento ou demora excessiva para análise do pedido 

apresentado. 

Conclui-se: o direito de pedir da pessoa presa corresponde ao direito de a 

pessoa reclusa apresentar requerimentos – na mais ampla compreensão, ou seja, 

                                                 
224 O tema dos deveres das autoridades administrativa-penitenciárias foi objeto de maior reflexão na 
subseção 3.2.1. deste trabalho. 
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pedidos, queixas, denúncias, reclamações, solicitações... – administrativos ou 

jurisdicionais, escritos ou orais, a qualquer autoridade pública. O direito pode ser 

exercido diretamente pelo preso, ou por meio de seus representantes, familiares ou 

outras pessoas com conhecimento acerca dos fatos, em defesa de direitos, contra 

ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de decorrência do direito de pedir na 

execução penal, ademais, (i) o estabelecimento de um procedimento adequado, por 

parte da autoridade prisional, para que a pessoa reclusa possa acessar os 

mecanismos para redigir, apresentar e acompanhar seus pedidos; (ii) o direito de 

receber da autoridade pública uma resposta completa, compreensível, fundamentada, 

oportuna e em prazo razoável; (iii) o direito à reapreciação do pedido apresentado, em 

caso de indeferimento ou demora excessiva em sua análise, por autoridade 

jurisdicional ou outra autoridade administrativa. 

 
2.2. O ENCOBRIMENTO DO DIREITO DE PETIÇÃO NA PRÁTICA HISTÓRICA 

DA EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRA: QUEM DEVE ESTENDER A MÃO 
PRIMEIRO? 

 
A LEP, Lei de Execução Penal, tem excelentes dispositivos que regulam o 
cumprimento das penas, mas muitos deles não são obedecidos, por descaso, 
falta de estrutura do Estado, ou por desinteresse mesmo. Como a sociedade 
espera que um detento retorne à liberdade após o cumprimento da pena se 
quem deve ressocializar não cumpre a lei ou os direitos a ele preservados? 
A quem cabe o exemplo? Ou, quem deve estender a mão primeiro? 
 
É fato por todos conhecido que as unidades prisionais são sementes da 
reincidência por seus efeitos criminógenos, em que o sentenciado está sujeito 
à subcultura do crime, de facções criminosas e ao abuso de poder das 
autoridades constituídas. 
 
O não cumprimento das leis e o desconhecimento dos direitos que possuímos 
cria um ciclo vicioso, em que réus são presos, libertados piores do que 
entraram, e retornam ao sistema penitenciário cada vez com mais anos a 
cumprir. O sistema penitenciário se torna um depósito de pessoas, um saco 
sem fundo onde são desperdiçadas verbas, ou até mesmo desviadas, com 
projetos não executados. [...]. Constantemente vejo aqui várias violações de 
direitos com as quais tenho que conviver e, se eu quiser sair daqui um dia, 
tenho que aceitar para não ser perseguido, pois a ignorância às vezes é uma 
benção, visto que preserva a minha integridade.  
 
Saber dos meus direitos e saber que há leis que me garantem tais direitos 
não me servem de nada aqui neste lugar, onde sou refém de um sistema 
autoritário e arcaico! Aqui, para mim, não existe constituição, direitos 
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humanos, ou até mesmo a LEP, somente existe a “Presidiocracia”, onde 
manda quem pode e obedece quem tem pena a pagar225.  

 
Em 2018, a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR 

(CAJEP-UFPR), projeto de extensão vinculado ao Departamento de Prática Jurídica 

da Faculdade de Direito da UFPR, promoveu curso-piloto a um grupo de pessoas 

reclusas na Penitenciária Central do Estado (PCE-US) e outro na Penitenciária 

Feminina do Paraná (PFP). Ao todo, participaram das atividades cerca de sessenta 

pessoas privadas de liberdade e quinze discentes participantes do projeto (dentre 

eles, o autor deste trabalho), cujo escopo foi a realização de oficinas temáticas sobre 

direito e cidadania no cárcere, com especial foco na discussão sobre aspectos de 

direito penal, direito processual penal, execução penal e benefícios de assistência 

social. 

O curso foi dividido em três encontros por unidade prisional, com carga horária 

total de doze horas, e proporcionou um dia de remição de pena para cada um dos 

participantes. Como forma de complementação da carga horária, ainda, os reclusos 

participantes poderiam apresentar, após cada encontro, uma dissertação sobre 

quaisquer dos assuntos tratados em aula. 

Dentre os textos recebidos, encontra-se o excerto que inaugura esta Seção. 

Seu autor, naquele momento custodiado na Penitenciária Central do Estado, destacou 

de forma veemente durante todo o curso a dificuldade em fazer valer os próprios 

direitos em unidades prisionais marcadas pela superlotação e insalubridade, bem 

como relatou episódios em que o questionamento das ilegalidades sofridas havia 

resultado tão somente em ainda piores condições de vida e em sancionamento 

disciplinar aos postulantes.  

O relato é de todo plausível: a confluência da repulsa institucional à 

apresentação de denúncias de presos a respeito das condições de absoluta 

ilegalidade sofridas, com o permanente quadro de inconstitucionalidade do sistema 

prisional e com a gravíssima vulnerabilidade social das pessoas reclusas no Brasil 

                                                 
225 Trata-se de texto escrito por pessoa reclusa na Penitenciária Central do Estado do Paraná, no 
segundo semestre de 2018, quando da realização do curso-piloto “Cidadania, Constituição e Execução 
Penal”, promovido pela Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR (CAJEP-UFPR). 
O autor autorizou a publicação do texto por parte da CAJEP-UFPR, desde que não fosse promovida a 
divulgação de seu nome. A íntegra do texto está disponível em: LEIS e Direito. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/CAJEP.UFPR/posts/550172128753230>. Acesso em 24 de janeiro de 
2021. 
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resulta, inevitavelmente, no estado de completo perecimento do direito de pedir em 

âmbito prisional. O direito, mesmo com intensa fundamentação normativa, parece 

simplesmente inexistir na realidade carcerária brasileira. 

Por aqui, o direito de petição das pessoas presas costuma se resumir aos 

requerimentos orais, realizados informalmente nos fortuitos e escassos momentos em 

que o recluso tem a disponibilidade da escuta e compreensão dos agentes públicos 

responsáveis, e, especialmente, às “pipas”, espécies de bilhetes, mais ou menos 

improvisados, escritos à mão em pedaços de papel parcamente recortados e dirigidos 

para as mais diversas autoridades, que são redigidos em abundância pela população 

carcerária, mas que em grande parte das vezes não chegam ao seu remetente final, 

e, quando chegam, dificilmente são respondidos ou sequer analisados. 

Causa grande incômodo, porém, a ausência de reflexão por parte de teóricos 

ou mesmo de repercussão nos tribunais brasileiros acerca do completo quadro de 

desrespeito ao direito de pedir das pessoas presas. A despeito do reconhecimento 

notório do quadro de permanente inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro, 

impressiona a dificuldade quase intransponível de comprovar a mais simples e 

evidente ilegalidade concreta sucedida nas prisões brasileiras, em decorrência da 

inexistência de mecanismos mínimos para que as pessoas reclusas possam 

apresentar seus pedidos, comprovar seus relatos e promover o acompanhamento das 

denúncias apresentadas. 

A pandemia ocasionada pela CoVid-19, por sua vez, agravou ainda mais a 

opacidade do sistema prisional brasileiro. A suspensão de visitas presenciais de 

familiares, a manutenção do encarceramento em massa e ainda menor presença de 

controles externos do cárcere tiveram como consequência um cerceamento ainda 

maior da possibilidade de denúncia de casos de tortura e outros tratamentos 

desumanos e degradantes226. 

                                                 
226 “A visita familiar, no mesmo sentido, permite que a pessoa presa compartilhe com seus entes as 
mazelas de seu cotidiano. É principalmente nesse contato que o elo entre a pessoa privada de liberdade 
e a sua família se conecta - tanto com as notícias trazidas de fora, quanto com os relatos da vivência 
de dentro. Por outro lado, o cárcere aplicado às mais de 880 mil pessoas17 atingidas por esta política 
criminal de extermínio se estende às milhares de famílias que experienciam a realidade carcerária todos 
os dias. Pensando nisso, a pandemia se tornou, também, um obstáculo para apuração da existência 
de tortura dentro do sistema prisional. Por causa da suspensão das visitas - familiares, religiosas e 
humanitárias - e do fechamento ainda maior da prisão, a mínima fenda que permitia a entrada no 
sistema prisional e a detectação de toda violência que lá existe foi vedada. Essa obstaculização do 
tráfego de informações se torna, portanto, um cerceamento normatizado das denúncias de tortura. É o 
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Esta Seção, portanto, tem como objetivo analisar alguns motivos pelos quais o 

direito de pedir, apesar de extensamente tratado normativamente, não foi 

devidamente sistematizado na realidade penitenciária brasileira. Argumenta-se, 

inicialmente, que recorrentemente se confunde o exercício do direito de pedir com a 

realização de atos de subversão da ordem e disciplina prisionais, de modo a 

inviabilizar a concretização deste direito de execução penal. Ademais, defende-se que 

a histórica estrutura racista, autoritária e (re) produtora de desigualdades sociais 

presente no sistema prisional é motivo substancial para manutenção das 

inconstitucionalidades carcerárias e desrespeito ao direito de pedir (e muitos outros). 

Finalmente, discorre-se acerca da ausência de alternativas institucionais – que 

considerem o quadro de absoluta vulnerabilidade social que caracteriza a população 

prisional brasileira – para que as pessoas privadas de liberdade no Brasil possam lutar 

por seus direitos no cárcere, bem como sobre a ascensão e consolidação das 

organizações criminosas como pretensos polos articuladores de direitos no cárcere. 

 
2.2.1. O exercício do direito de pedir como subversão da ordem e disciplina 

prisionais ou como resistência não-violenta? 
 

Comunicado Nº. 017/20 – A-2 
Data: 16 de janeiro de 2020. 
Do: Serviço de Inspetoria 
Para: Divisão de Segurança e Disciplina 
Assunto: ”Carta/Denúncia” 
 
Comunico a Vossa Senhoria, que nesta data, por volta das 13h00, chegou a 
esta Inspetoria uma carta destinada à direção desta [...]. A referida carta 
relata que presos da galeria “A” estariam fazendo denúncias ao Conselho da 
Comunidade, ao Direitos Humanos e ao Ministério Público Federal, 
denúncias estas contra a Direção e Chefia de Segurança – DISED. 
Foi verificado na carta que o preso [...] teria mencionado que não é membro 
de facção criminosa, porém assinou uma declaração em que solicitava 
transferência para a Penitenciária [...], por ser integrante da facção criminosa 
primeiro comando da capital – pcc. Diante das denúncias foi constatado que 
os presos que foram mencionados na carta estariam incitando a massa 
carcerária contra a Direção e Chefia de Segurança – DISED, deste 
Estabelecimento Penal. [...]. Diante do ocorrido, os presos mencionados em 

                                                 
Estado largando o compromisso de combater a tortura - firmado na Carta Magna e em diversos tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil”. GONÇALVES, Lucas; BALAN, Mayra; SANTOS, Clariane. A 
pandemia de tortura: uma análise dos dados coletados pela Pastoral Carcerária Nacional. In: 
PASTORAL CARCERÁRIA. Relatório: a pandemia da totura no cárcere. Disponível em: 
<https://ponte.org/wp-content/uploads/2021/01/Relatorio_2020_web.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 
2021. 
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questão foram alojados em isolamento disciplinar ficando à disposição do CD. 
Fica o fato comunicado a Dised e Direção para conhecimento e 
providencias227. 

 

A esta altura, é possível que a leitora/leitor tenha notado a opção adotada neste 

trabalho em se utilizar da expressão “direito de pedir da pessoa presa” para retratar o 

direito da pessoa reclusa em apresentar pedidos e reclamações à autoridade pública 

em defesa de direito – em detrimento das expressões “direito de reclamação”228, 

“direito de petição”229 ou “direito à queixa”230. 

Emprega-se o primeiro termo por basicamente três motivos. Em primeiro lugar, 

a despeito da posição teórica de que o direito de petição deve ser postulado por meio 

de exposição escrita231, reputa-se inadequado e insuficiente restringi-lo, na execução 

penal, à apresentação de solenes e ritualizadas peças jurídico-processuais por parte 

da pessoa reclusa – especialmente diante do quadro de grande vulnerabilidade e 

baixa escolaridade da população prisional brasileira, conforme será discutido na 

subseção 2.2.3. 

                                                 
227 Trata-se de comunicação redigida pelo Serviço de Inspetoria e encaminhada para a Divisão de 
Segurança e Disciplina de determinada unidade prisional na Região Metropolitana de Curitiba, em 
janeiro de 2020, e que ocasionou a edição da Recomendação 01/2021 – NUPEP/DPE-PR, subscrita 
pelo Coordenador do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná, 
e ementada da seguinte forma: “Recomenda a não realização de censura ou aplicação de sanções de 
natureza administrativa disciplinar diante da apresentação, por parte de pessoa privada de liberdade, 
de pedido ou reclamação sobre seu tratamento na unidade prisional em que está custodiado”. NUPEP. 
Recomendação nº. 01/2021 – NUPEP/DPE-PR. Disponível em: 
<http://www.defensoriapublica.pr.def.br/pagina-567.html>. Acesso em 31 de janeiro de 2021. 
228 A expressão “direito de reclamação” é empregada na versão traduzida para a língua portuguesa das 
“Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – Regras de Mandela” realizada 
pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Destaca-se que a referida tradução 
foi viabilizada pelo Governo de Portugal. UNODC. Regras Mínimas das Nações Unidas para o 
Tratamento de Reclusos (Regras de Nelson Mandela). Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf>. 
Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
229 A expressão “direito de petição” é empregada expressamente no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea ‘a’ 
da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 24 de janeiro de 
2021; BRASIL. Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 14 de fevereiro de 2021. 
230 A expressão “direito à queixa” é empregada na versão traduzida para a língua portuguesa das 
“Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – Regras de Mandela” realizada 
pelo Conselho Nacional de Justiça. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Mandela: 
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/a9426e51735a4d0d8501f06a4ba8b4de.pdf>. 
231 “O direito em análise constitui uma prerrogativa democrática, de caráter essencialmente informal, 
apesar de sua forma escrita, e independe de pagamento de taxas”. MORAES, Alexandre de. 
Direito...Op. Cit., p. 212. 
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Tal restrição, em última medida, representaria impor óbice intransponível ao 

exercício do direito de pedir para grande parcela das pessoas reclusas no Brasil. 

Deste modo, a expressão direito de pedir se apresenta como mais abrangente e 

democrática, conotando que o direito em análise é muito mais amplo que a mera 

possibilidade de se dirigir petições formais às autoridades232, devendo compreender 

a apresentação de requerimentos tanto escritos como orais por parte do indivíduo 

recluso. 

Além disso, a expressão pedir também se mostra mais ampla que queixa ou 

reclamação. Isto porque, conforme delineado no tópico 2.1.2., este direito se expressa 

não apenas em situações em que a pessoa reclusa reclama ou se queixa de alguma 

ilegalidade sofrida, mas também quando apresenta pedidos de natureza informativa, 

isto é, quando solicita o esclarecimento de informações à autoridade pública. 

Há outro motivo, porém. É corrente, no Brasil, a caracterização do exercício do 

direito de pedir por parte da pessoa reclusa como ato de subversão à ordem e 

disciplina prisionais. Expressamente, ou – em geral – de forma velada, pessoas 

reclusas que denunciam condições degradantes de encarceramento não têm suas 

manifestações devidamente analisadas, mas, em contrapartida, sofrem punições 

administrativas ao assumir posição de questionamento frente a ilegalidades 

carcerárias.  

Reclamações apresentadas por pessoas presas, aliás, são facilmente 

categorizadas como infrações disciplinares, seja por incitar a subversão à ordem e 

disciplina, seja por ser apresentada através de meios não permitidos (como em 

mensagens transmitidas por aparelhos telefônicos clandestinos no interior das 

prisões233), seja – como ocorre no estado do Paraná – por se considerar falta 

disciplinar “veicular, por meio escrito ou oral, acusação infundada à administração ou 

                                                 
232 Neste sentido, importa destacar que é dever da administração prisional tomar termo, se for o caso, 
dos pleitos apresentados pela pessoa privada de liberdade, como pressuposto de garantia de seu 
acesso à justiça. O assunto será tratado na subseção 3.2.1. deste trabalho. 
233 Não é incomum a utilização de aparelhos telefônicos clandestinos em unidades prisionais para a 
apresentação de queixas a respeito das condições de encarceramento, como ocorreu em janeiro de 
2021 no Paraná, quando pessoas reclusas cadeirantes no Complexo Médico Penal (CMP-PR) 
gravaram vídeo denunciando as condições do local. PONTE. Presos cadeirantes denunciam 
condições precárias em unidade no Paraná. Disponível em: <https://ponte.org/presos-cadeirantes-
denunciam-condicoes-precarias-em-unidade-no-parana/>.  Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
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ao pessoal”234 (quem decidirá acerca da fundamentação ou não da acusação 

apresentada pelo detento, por sua vez, será a própria administração prisional).  

Esta última infração disciplinar, ademais, insere-se historicamente na estrutura 

prisional brasileira, existindo registros de sua previsão desde o “Regulamento para a 

Casa de Correcção da Côrte”, editado ainda no Brasil Império, em 1882, quando a 

“queixa infundada” de pessoa presa teria como punição a pena de restrição alimentar 

(correspondente ao fornecimento diário de tão somente oitenta e cinco gramas de pão 

pela manhã e igual quantidade durante a tarde), por três a seis dias – sendo a pena 

aplicada em dobro caso a denúncia fosse formulada contra o diretor da unidade 

prisional235.  

O ato de pedir, entretanto, não corresponde sob qualquer vértice a subverter a 

ordem ou a disciplina. Pedir no curso da execução da pena, em realidade, 

corresponde exatamente ao contrário: é ação de oposição legítima, protegida 

constitucional e legalmente, às estruturais ilegalidades e injustiças do cárcere, 

tratando-se, assim, de forma democrática de resistência. Consiste, em última medida, 

em prática de não-violência. 

Como é possível, entretanto, converter pleitos pela observância de direitos 

longa e reconhecidamente ignorados pelo Estado em ato de violência e subversão à 

ordem? Como a resistência empregada por presos à permanente 

inconstitucionalidade do sistema prisional, mesmo quando exercida de forma 

agressiva, é transformada em rebelião e em consequente infração disciplinar236? 

                                                 
234 Trata-se de infração disciplinar de natureza média, presente no artigo 62, inciso XV, do Estatuto 
Penitenciário do Estado do Paraná. Tal dispositivo, porém, vai de encontro à disposição presente no 
parágrafo 2 da Regra 57 das Regras de Nelson Mandela, que fixa que “O recluso, ou qualquer outra 
pessoa mencionada no parágrafo 4 da Regra 56, não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, 
intimidação ou outras consequências negativas como resultado de um pedido ou reclamação”. UNODC. 
Regras Mínimas...Op. Cit., p. 19. 
235 Conforme se denota das previsões do Regulamento para a Casa de Correcção da Côrte, veiculado 
por meio do Decreto nº. 8.386, de 14 de janeiro de 1882, e que se encontra disponível como “Anexo C” 
da obra “Direito e prática histórica da execução penal no Brasil”, de Rodrigo Duque Estrada Roig: “Art. 
315. O preso que der queixa infundada, expõe-se a ser punido com a pena do art. 162 nº. 5, por tres a 
seis dias. Será imposta no dôbro a pena e pela commissão inspectora directamente, si a queixa falsa 
fôr contra o diretor”. “Art. 162. As penas disciplinares serão impostas aos presos na seguinte ordem: 
[...]; 5º. Restricção alimentaria”. “Art. 182. O preso castigado com restricção alimentaria terá por unico 
alimento 85 grammas de pão pela manhã e igual quantidade à tarde”. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. 
Direito e prática histórica da execução penal no Brasil. 1ª reimpressão. Rio de Janeiro: Revan, 
2013, p. 254, 238 e 240, respectivamente. 
236 Os questionamentos ora apresentados foram adaptados, ao intuito do presente Trabalho, a 
interrogações produzidas por Judith Butler na obra The Force of Nonviolence:  “Why is a petition for 
peace called a “violent” act? Why is a human barricade thwarting the police called an act of “violent” 
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Judith BUTLER, em obra publicada em 2020, ao defender a força da não-

violência, apresenta que, como pressuposto inarredável à discussão, é necessário 

reconhecer que o conteúdo das categorias de violência e não-violência estão em 

constante debate e construção – como não poderia deixar de ser – no campo da 

linguagem. A fronteira entre estes dois extremos se torna, assim, flexível, e é 

constantemente explorada pelo discurso oficial, em um duplo movimento: enquanto a 

violência institucional se apresenta como justificativa – cada vez mais – naturalizada 

(em nome de abstratos anseios de segurança pública, nacionalismo e neofascismo), 

tal violência se volta justamente contra grupos de sujeitos cujas reivindicações são 

reputadas como violentas237. 

Neste cenário, as prisões representam a manifestação por excelência da 

violência institucional sistemática e naturalizada238, aceita como necessária em ordem 

justamente para reduzir a violência na sociedade. Tal configuração, entretanto, de 

enxergar o outro como ser violento e, portanto, objeto de punição, pode ter como 

consequência a produção de políticas públicas explícitas de desprezo à vida destes: 

“Temos que ter cuidado ao pensar sobre como a “violência” é usada neste tipo de 

justificativas. Uma vez identificados com a violência, as instituições violentas podem 

dizer: “A violência está ali, não aqui”, e infligir ferimentos como eles desejam”239. 

                                                 
aggression? Under which conditions and within which frameworks does the inversion of violence and 
nonviolence occur? There is no way to practice nonviolence without first interpreting violence and 
nonviolence, especially in a world in which violence is increasingly justified in the name of security, 
nationalism, and neofascism. The state monopolizes violence by calling its critics “violent”: we know this 
from Max Weber, Antonio Gramsci, and from Benjamin”. BUTLER, Judith. The force of nonviolence: 
an ethico-political bind. London e New York:  Verso, 2020, p. 62-63. 
237 “To argue for or against nonviolence requires that we establish the difference between violence and 
nonviolence, if we can. But there is no quick way to arrive at a stable semantic distinction between the 
two when that distinction is so often exploited for the purposes of concealing and extending violent aims 
and practices. In other words, we cannot race to the phenomenon itself without passing through the 
conceptual schemes that dispose the use of the term in various directions, and without an analysis of 
how those dispositions work. To start down such a path, we have to accept that “violence” and 
“nonviolence” are used variably and perversely, without pitching into a form of nihilism suffused by the 
belief that violence and nonviolence are whatever those in power decide they should be”. Ibidem, p. 6. 
238 Importante destacar o conceito de violência institucional de Judith Butler, sustentado pela autora em 
entrevista concedida ao The New Yorker: “O golpe físico não pode ser o único modelo para pensar 
sobre o que é a violência. Qualquer coisa que ponha em risco a vida de outros através de políticas 
explícitas ou por negligência — e que inclua todos os tipos de políticas públicas ou políticas estatais — 
são práticas de violência institucional ou sistêmica”. SARA WAGNER YORK. A força da não violência: 
Judith Butler quer que reformulemos a nossa raiva. Tradução de Sara Wagner Pimenta Gonçalves 
Junior de reportagem original do portal The New Yorker. Disponível em: <https://cutt.ly/LjMisVP>. 
Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
239 “As prisões são a forma mais persistente de violência sistêmica regularmente aceita como uma 
realidade necessária. Podemos pensar nas fronteiras contemporâneas e nos centros de internação 
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Reconhecida a potencial instrumentalização da categoria ‘violência’ com o 

intuito de justificar sistemáticas práticas violentas a determinados grupos de pessoas, 

discute-se formas de resistência não-violenta a tais práticas. Resistir de forma não-

violenta não significa negar o conflito, porém, ou sustentar necessária resignação às 

injustiças sofridas: trata-se de reconhecer que os conflitos são inerentes ao tecido 

social, e, principalmente, estabelecer modelos de ação em que a raiva, o conflito, a 

agressão possam constituir instrumentos eficazes de oposição sem, porém, serem 

destrutivos240. 

Uma prática agressiva de não-violência, portanto, não constitui 

necessariamente contradição em termos. A não-violência, no contexto apresentado 

por BUTLER, consiste em “prática de resistência que se torna possível, senão 

exigível, precisamente no momento em que a violência parece plenamente justificada 

e óbvia”. É justamente quando a destruição do outro se torna mais certa241, portanto, 

que a oposição não-violenta se apresenta como capaz de interromper tais atos ou 

processos, por meio de ações contínuas e que, por vezes, são perseguidas 

agressivamente242. 

Além disso, o conteúdo da resistência não-violenta, no modelo de BUTLER, 

expressa-se na ideia de “igualdade radical”: tem-se como compromisso primeiro a 

recusa da concepção de que haveria vidas dignas de preservação, e vidas 

dispensáveis, descartáveis. Toda vida é digna de luto, isto é, todos devem ter 

                                                 
como instituições claras de violência. Essas instituições violentas afirmam que procuram tornar a 
sociedade menos violenta, ou que as fronteiras mantêm as pessoas violentas fora. Temos que ter 
cuidado ao pensar sobre como a “violência” é usada neste tipo de justificativas. Uma vez identificados 
com a violência, as instituições violentas podem dizer: “A violência está ali, não aqui”, e infligir 
ferimentos como eles desejam”. Idem. 
240 “Second, nonviolence does not necessarily emerge from a pacific or calm part of the soul. Very often 
it is an expression of rage, indignation, and aggression.16 Although some people confuse aggression 
with violence, it is central to the argument of this book to foreground the fact that nonviolent forms of 
resistance can and must be aggressively pursued. A practice of aggressive nonviolence is, therefore, 
not a contradiction in terms”. BUTLER, Judith. The force…Op. Cit., p. 21. 
241 “nonviolence emerges as a meaningful concept precisely when destruction is most likely or seems 
most certain. When destruction becomes the ardent aim of desire but is nevertheless checked, what 
accounts for that check, that imposition of a limit and displacement?” Ibidem, p. 39. 
242 “Nonviolence is perhaps best described as a practice of resistance that becomes possible, if not 
mandatory, precisely at the moment when doing violence seems most justified and obvious. In this way, 
it can be understood as a practice that not only stops a violent act, or a violent process, but requires a 
form of sustained action, sometimes aggressively pursued. So, one suggestion I will make is that we 
can think of nonviolence not simply as the absence of violence, or as the act of refraining from 
committing violence, but as a sustained commitment, even a way of rerouting aggression for the 
purposes of affirming ideals of equality and freedom”.Ibidem, p. 27. 
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condições de desenvolver suas vidas sem estarem sujeitos à violência, ao abandono 

sistemático ou à destruição militar. Toda vítima de violência merece respeito a sua 

dor, independentemente de quem seja243.  

Para combater o discurso letal que hodiernamente justifica a violência policial 

e institucional contra grupos vulneráveis, por conseguinte, demanda-se a criação de 

um novo imaginário social radicalmente igualitário, que reconheça a existência de 

vínculos intersubjetivos entre toda a sociedade e a responsabilidade de cada um para 

preservar o valor de todas as vidas e não tolerar sua perda para a violência 

sistemática244. 

E por este principal motivo que se optou pela expressão direito de pedir neste 

trabalho. Crê-se que pedir é, dentre as opções viáveis, justamente aquela que melhor 

descreve um direito diretamente vinculado à resistência, mas que não se confunde 

com subversão à ordem justamente por se tratar de uma prática de não-violência. 

Pedir – mais do que reclamar, queixar-se ou lamentar – representa esta prática de 

oposição não-violenta – mas ativa – à violência institucional que atravessa todo o 

sistema prisional brasileiro e que permite a destruição sistemática do indivíduo 

classificado como violento. 

Pedir, neste sentido, é resistir. Analisar efetivamente os pedidos apresentados, 

formular respostas e comunicar o peticionário, por sua vez, é um ato estatal de 

demonstração de respeito e de afirmação da vida das pessoas custodiadas. O quadro 

contemporâneo de omissão estatal em realizar tais atribuições constitucionais, ao 

contrário, corresponde exatamente na negação destas vidas, e não raro é o estopim 

para rebeliões graves e violentas, em que a raiva e a indignação da população 

prisional se transformam em atos destrutivos245.  

                                                 
243 “Mas o que significaria viver em um mundo de igualdade radical? O meu argumento é que então 
não podemos matar uns aos outros, não podemos fazer violência uns aos outros, não podemos 
abandonar a vida uns dos outros”. SARA WAGNER YORK. A força...Op. Cit. 
244 “For nonviolence to escape the war logics that distinguish between lives worth preserving and lives 
considered dispensable, it must become part of a politics of equality. Thus, an intervention in the sphere 
of appearance— the media and all the contemporary permutations of the public sphere—is required to 
make every life grievable, that is, worthy of its own living, deserving of its own life. To demand that every 
life be grievable is another way of saying that all lives ought to be able to persist in their living without 
being subject to violence, systemic abandonment, or military obliteration. To counter the scheme of 
lethal phantasmagoria that so often justifies police violence against black and brown communities, 
military violence against migrants, and state violence against dissidents, a new imaginary is required—
an egalitarian imaginary that apprehends the interdependency of lives”. Ibidem, p. 202-203. 
245 Não se sustenta que todas as rebeliões em ambiente prisional são decorrências exclusivas da 
omissão estatal nos presídios, ou que esta corresponda ao único motivo para a ocorrência de atos de 
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Neste sentido, retorna-se ao questionamento que inaugura esta Seção: afinal, 

quem deve estender a mão primeiro? Longe de se constituir um questionamento 

retórico, é de se reconhecer que a concretização do direito de pedir, tanto no seu 

exercício por parte da pessoa reclusa como nas contrapartidas estatais, representa 

recusar a violência institucional perpetrada pelo cárcere, e caminhar para uma urgente 

transformação social do ambiente carcerário. 

 

2.2.2. Remando contra um histórico quadro de racismo estrutural, 
desigualdades sociais e autoritarismo: a penitenciária como local dos 
despossuídos de direito 
 

Será... 
Que já raiou a liberdade, 
Ou se foi tudo ilusão? 
Será... 
Que a lei áurea tão sonhada, 
Há tanto tempo assinada, 
Não foi o fim da escravidão?246 

 

Além da equivocada associação entre o exercício do direito de pedir e a 

subversão da ordem e disciplina, a quantidade interminável de inconstitucionalidades 

do sistema prisional brasileiro é outro fator que – evidentemente – não contribui para 

                                                 
violência extrema nas prisões. Entretanto, a omissão estatal e ausência de reconhecimento do indivíduo 
recluso como pessoa digna de ser ouvida e compreendida se tratam de elementos sem dúvidas 
centrais, e que devem ser equacionados e reconhecidos na violenta realidade prisional brasileira. 
246 Trata-se de trecho do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira de 1988, em edição especial 
do Carnaval do Rio de Janeiro alusiva aos cem anos do fim da escravidão. G.R.E.S. ESTAÇÃO 
PRIMEIRA DE MANGUEIRA. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? Autores: Hélio Turco, 
Jurandir e Alvinho. Intérprete: Jamelão. Rio de Janeiro: BMG-Ariola (LP), 1987. Acerca da canção, 
Marluce Pereira da Silva e Ageirton dos Santos Silva: “Os discursos produzidos e circulantes em 100 
anos de liberdade, realidade ou ilusão? requerem a tomada da palavra, o direito de falar de si mesmo 
pelos negros, através de sua própria voz, em vez de ter sua história narrada pelo olhar do forasteiro. 
(Munanga, 1995, 2006). Em outros termos, parece que se estava a dizer que não se reconhecia essa 
data como digna de celebração para o negro naquele momento e que, se o fora em determinado 
momento da história, agora já não o era mais, visto que os olhos haviam sido desvendados e haviam 
enxergado as motivações econômicas e raciais e o conjunto de pressões que estavam por trás da tão 
exaltada libertação dos escravos. Expressava-se, ainda, que a narrativa da Abolição, a partir do ponto 
de vista do branco, além de apresentar apenas os recortes que lhe pareciam possíveis, invariavelmente 
o eximia dela e apagava as marcas de sua mão pesada na questão, de forma a querer esquecer que 
ele representava a função de agente no processo de escravização do negro”.  SILVA, Marluce Pereira 
da; SILVA, Ageirton dos Santos. Para além da avenida: as narrativas de sambas de enredo e a 
constituição de identidades negras. Disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/viewFile/cld.2015.132.02/4818>. Acesso em 
31 de janeiro de 2021. 
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o sério desenvolvimento deste direito na execução penal. Tem-se a impressão de que, 

aliás, ilicitudes carcerárias e direito de pedir constituem duas variáveis inversamente 

proporcionais, isto é, a existência de graves e incontornáveis ilícitos ocorridos no 

sistema prisional brasileiro torna o direito de pedir ainda mais distante de sua 

concretização. 

Sustenta-se nesta subseção que a prática histórica da execução penal no 

Brasil247 foi constituída, em seus alicerces, pelo autoritarismo, pelo racismo estrutural, 

pela pobreza, e pela produção e reprodução de desigualdades sociais. Não se propõe, 

aqui, a esmiuçar um traçado histórico completo do direito de execução penal no Brasil 

ou mesmo de seu direito de pedir, mas um compromisso deste trabalho em discutir 

elementos reputados como centrais para a construção, consolidação e permanência 

do quadro contemporâneo de completo desrespeito aos direitos prisionais – dentre 

eles, o direito de pedir. 

Remonta-se, inicialmente, ao próprio processo de consolidação da pena 

privativa de liberdade no país, que veio a se solidificar como principal forma de punição 

na passagem entre os séculos XIX e XX, com a edição do Código Penal de 1891. 

Trata-se de momento histórico estruturante, em que se buscou edificar – ainda que 

precariamente – uma instituição pública que, nos moldes modernos, utilizava a prisão 

como pena. O que mais interessa neste momento, porém, não são propriamente as 

inovações carcerárias, mas as permanências do período anterior que se solidificaram 

na estrutura prisional brasileira e a acompanham até hoje. 

Durante todo o período colonial, talvez a principal característica do “poder de 

punir” no Brasil foi a coexistência – e manifesta prevalência – do seu exercício em 

âmbito privado, em paralelo ao poder régio, ou mesmo à sua revelia248. O exercício 

                                                 
247 Emprega-se a expressão “prática histórica da execução penal no Brasil” de autoria de Rodrigo 
Duque Estrada ROIG, em obra que é um dos principais marcos teóricos desta subseção: ROIG, Rodrigo 
Duque Estrada. Direito e prática histórica...Op. Cit. 
248 Neste sentido, André Giamberardino e Massimo Pavarini, bem como Eugenio Zaffaroni, Nilo Batista, 
Alejandro Alagia e Alejandro Slokar: “Todavia, é preciso ponderar e considerar a originária não 
verificação, nos fatos, da monopolização do exercício da violência por parte do Estado: durante parte 
substancial de seus quatro primeiros séculos de história o “poder de punir” foi exercido em âmbito 
privado, no interior da respectiva unidade territorial, mesmo à revelia ou simplesmente “paralelamente” 
à legislação em vigor”. GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia 
e Execução Penal. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 212-213. “É ilusório atribuir à programação 
criminalizante, na conjuntura colonial brasileira seiscentista, funções similares às que desempenhará 
em momentos posteriores. Os usos punitivos do mercantilismo, concentrados no corpo do suspeito ou 
condenado – na reinvenção do degredo, nas galés, nos açoites, nas mutilações e na morte – 
encontram-se, na colônia, praticados principalmente no âmbito privado. Além de constituir uma tradição 
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da punição foi construído na estrutura brasileira como um poder essencialmente 

doméstico e patriarcal, centrado na figura do senhor da família, que governava a 

“casa, família, mulher, filhos e criados”249, em uma configuração que girava em torno 

do sistema escravagista, tanto materialmente como no imaginário social250. 

A sujeição à autoridade do senhor251, assim, caracterizou as arqueologias de 

castigos do período colonial, abrangendo o poder paternal252 deste dentro de seu 

domínio privado, tanto nas relações “pai/filho” como nas de “marido/esposa”, bem 

                                                 
ibérica, essa continuidade público-privado se beneficiava, em primeiro lugar, da incipiente e lerda 
implantação das burocracias estatais no Brasil colonial (ainda assim, atreladas aos ciclos produtivos e 
à tutela do monopólio); em segundo lugar, do escravismo, inexoravelmente acompanhado de um direito 
penal doméstico; e, em terceiro lugar, do emprego de resquícios organizativos feudais ao início do 
esforço de ocupação [...]. Compreende-se assim a opinião de Bezerra Câmara, para quem a legislação 
portuguesa era “inaplicável às questões emergentes”, uma vez que “cada lugar-tenente, cada 
potentado punha e dispunha como bem entendia””. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; 
ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro: Primeiro Volume, Teoria Geral do 
Direito Penal. 4ª Ed, 3ª reimpressão. Rio de Janeiro: Revan, 2017, p. 411-412. 
249 Airton Seelaender, em obra “A longa sombra da casa”, trata justamente da influência da “casa” –
enquanto estrutura socioeconômica, política e familiar, consistindo em unidade básica da comunidade 
– para a formação e organização do Estado brasileiro: “Se a história do Direito brasileiro pretende ser 
escrita sobre o Brasil, deve levar em conta o antigo papel dessa esfera no imaginário coletivo. Deve 
considerar não só as estruturas tradicionais da nossa sociedade, mas também os próprios conceitos 
usados, nesta última, para a compreensão das suas próprias instituições. Um destes conceitos era 
justamente o de “casa”, correspondente a uma estrutura socioeconômica, política e familiar 
frequentemente vista, no passado, como a unidade básica da comunidade e mesmo como o modelo 
natural de organização para o Estado. Idealmente concebida como uma harmônica unidade econômica 
e familiar submetida ao reinado de um “pai de família”, a casa deveria funcionar tanto quanto possível 
como uma “autarquia econômica”– mesmo que, como unidade de produção, fornecesse açúcar ao 
mercado ou nele arrumasse escravos e ferramentas7. Em suas relações com o Estado, a casa deveria 
conservar uma ampla autonomia, regulando seu autogoverno por um saber específico (a “oeconomia”), 
vinculado não só ao que se supunha ser a “natureza das coisas”, mas também àquela divisão interna 
de funções que supostamente decorreria dessa mesma “natureza das coisas” ”. SEELAENDER, Airton 
Cerqueira-Leite. A longa sombra da casa: poder doméstico, conceitos tradicionais e imaginário jurídico 
na transição brasileira do antigo regime à modernidade. In: IHGB. Revista IHGB. Rio de Janeiro: a. 
178 (473):327-424, jan./mar. 2017, p. 329-330. 
250 “E, sendo assim, a escravidão foi bem mais que um sistema econômico: ela moldou condutas, definiu 
desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, ordenou etiquetas de 
mando e obediência, e criou uma sociedade condicionada pelo paternalismo e por uma hierarquia muito 
estrita”. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro: 
Companhia das Letras, 2019, p. 25. 
251 A questão do complexo de benefícios e deveres que a posição de senhor de família implicava é 
elemento central de ambas as obras acima citadas de SEELAENDER e de SCHWARCZ: “Fazia parte 
do “cabedal de um senhor”, ainda, cuidar de todos aqueles que o rodeavam e suprir-lhes. Era desse 
modo que proprietários ampliavam seus deveres, mas também acumulavam direitos. Enrijecia-se, pois, 
uma sociedade marcada pela autoridade do senhor, que a exercia cobrando caro pelos “favores” feitos 
e assim naturalizava o seu domínio. Capital, autoridade, posse de escravizados, dedicação à política, 
liderança diante de vasta parentela, controle das populações livres e pobres, postos na Igreja e na 
administração pública, constituíram-se em metas fundamentais desse lustro de nobreza que encobria 
muita desigualdade e concentração de poderes”. Ibidem, p. 44. 
252 SEELAENDER menciona que o senhor também teria deveres para com os subordinados, em uma 
espécie de dominação paternal. SEELAENDER, Airton Cerqueira-Leite. A longa...Op. Cit., p. 336-337. 
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como ganhando sua expressão máxima na relação existente entre o senhor de família 

e seus escravos e escravas: por meio de uma disciplina punitiva que ia da chibatadas 

em praça pública à palmatória, arbítrio, tortura e terror, os senhores asseguraram o 

mais duradouro sistema de uso intenso e extenso da mão de obra escrava no 

mundo253. 

A esfera institucional de punição no Brasil colônia, por sua vez, orientada pelas 

ordenações portuguesas (em especial as Ordenações Filipinas, documento em vigor 

no Brasil até a publicação do Código Criminal de 1830254), oferecia intensas formas 

de punição, tal qual a pena de degredo, corporais das mais diversas espécies e 

mesmo a pena de morte para grande amplitude de casos255. A severidade e extensão 

do rol de práticas punitivas previstas nas Ordenações, inclusive, teria feito com que 

Frederico o Grande, Rei da Prússia no século XVIII, ao ler o Capítulo V daquele 

documento, questionasse se “ainda haveria gente viva em Portugal”256. 

António Manuel HESPANHA, entretanto, descreveu que o direito penal 

português da época se caracterizaria muito mais por uma ausência do que 

propriamente por sua presença: apesar da legislação régia ameaçar com pesadas 

punições, o rei afirmava simbolicamente sua supremacia frente aos demais corpos 

sociais não necessariamente no exercício da punição, mas em especial no seu não-

exercício, isto é, empreendendo seu poder de agraciar e perdoar por meio de uma 

                                                 
253 “A disciplina escravista alia castigos físicos, que se assemelham aos suplícios do soberano, e 
técnicas normalizadoras do comportamento dos indivíduos. Os senhores utilizam uma "arte das 
sensações insuportáveis" desde o momento em que adquirem os escravos, a fim de demonstrar, pela 
mais brutal desproporção da relação de forças, a sujeição destes e obter a mais completa destruição 
possível de sua identidade anterior. Ela também é utilizada como castigo contra toda e qualquer 
manifestação de insubordinação do escravo, às faltas na execução do trabalho ou ao desrespeito a 
quaisquer regras do estabelecimento”. KOERNER, Andrei. Punição, disciplina e pensamento penal 
no Brasil do século XIX. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
64452006000300008&script=sci_arttext>. Acesso em 04 de fevereiro de 2021.  
254 GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia...Op. Cit., p. 196. 
255 HESPANHA, António Manuel. O direito penal da monarquia corporativa. In: AXT, Gunter. Do antigo 
regime ao Século XX: novas perspectivas da História do Direito no Brasil. Florianópolis: CEJUR, 2017, 
pp. 9-45, p. 11-12. 
256 “Vejamos agora o que acontecia com a mais visível das penas – a pena de morte natural, prevista 
pelas Ordenações para um elevado número de casos, em todos os grandes tipos penais, salvo, 
porventura, nos crimes de dano⁶. Prevista tantas vezes que, nos fins do século XVIII, se conta que 
Frederico o Grande, da Prússia, ao ler o livro V das Ordenações, teria perguntado se, em Portugal, 
ainda havia gente viva (a prática da masturbação era punida com a morte …)⁷. Na prática, todavia, os 
dados disponíveis parecem aconselhar uma opinião bem diferente da mais usual quanto ao rigorismo 
do sistema penal. Na verdade, a pena de morte natural era, em termos estatísticos, muito pouco 
aplicada em Portugal”. Ibidem, p. 14. 
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dimensão simbólica da imagem de misericórdia e benevolência régia257. Mesmo nos 

trópicos, a manifestação do direito português se apresentaria como uma ameaça de 

aplicação de castigos extremos, mas com a frequente aplicação de livramentos-crime 

no momento de concretização da pena258. 

A gradual institucionalização das punições ao longo do século XIX – antes 

privadas e retratadas pelo senador Ricardo Feijó em 1839 como uma tentativa do 

governo em “criar penas arbitrárias e mandar dar açoites nos escravos dos outros”259 

– certamente restou marcada pela manutenção deste autoritarismo privado, patriarcal 

e escravista característico do período colonial.  

A própria adoção da pena privativa de liberdade, expressamente prevista como 

uma das onze espécies punitivas do Código Criminal do Império de 1830, demonstra 

esta tensão entre a adoção de um ideário liberal e a permanência de uma cultura 

jurídica profundamente fundamentada na escravidão260. Já na primeira penitenciária 

brasileira, a Casa de Correção da Corte, no Rio de Janeiro de 1850, adotou-se sistema 

disciplinar dividido em classes, em que aos “presos comuns” destinava-se modelo 

ressocializante, consectário do previdenciarismo liberal, enquanto aos escravos a 

pena conservaria forte caráter repressivo, “não apenas como meio de expiação do ato 

                                                 
257 “De fato, a função político-social determinante do direito penal real não parece ser, na sociedade 
“sem Estado” dos séculos XVI e XVII, a de realizar por si mesmo uma disciplina social. Para isso lhe 
falta tudo – os meios institucionais, os meios humanos, o domínio efetivo do espaço e, por fim, o 
domínio do próprio aparelho de justiça, expropriado ou pelo “comunitarismo” das justiças populares ou 
pelo “corporativismo” dos juristas letrados. A função da punição parece ser, em contrapartida, a de 
afirmar, também aqui, o sumo poder do rei como dispensador, tanto da justiça quanto da graça. É nessa 
perspetiva que, a meu ver, deve ser lido o direito penal da coroa. Feita esta leitura, não deixaremos de 
convir que, em termos de normação e punição efetiva, o direito penal se caracteriza, mais do que por 
uma presença, por uma ausência. Ibidem, p. 12-13. 
258 Ainda que em locais remotos, como a Vila de Curitiba do início do século XIX, as fontes históricas 
sugerem que certa dimensão da cultura jurídica criminal seria orientada “por uma prática mais 
liberatória do que punitiva daqueles condenados pela administração da justiça régia. A presença de um 
número significativo de autos de livramento denota por si só essa tendência, e o formalismo utilizado 
em benefício dos réus bem como a manutenção do poder das partes no caso do perdão a intensificam. 
[...]. Não foram verificadas punições severas, nem imputação das penas capital, de suplícios ou de 
laceração física, deixando entrever que a suposta crueldade imputada aos castigos praticados pelo 
Antigo Regime pode não ser tão concreta”. MASSUCHETTO, Vanessa Caroline; PEREIRA, Luís 
Fernando Lopes. O rei como dispensador da graça: autos de livramento crime e cultura jurídica 
criminal em Curitiba (1777-1800). Disponível em: <https://cutt.ly/Yklh20P>. Acesso em 04 de fevereiro 
de 2021. 
259 SEELAENDER, Airton Cerqueira-Leite. A longa...Op. Cit., p. 328. 
260 “ A compreensão da programação criminalizante que teve seu núcleo no Código Criminal do Império 
do Brasil, de 1830, bem como do sistema penal montado a partir dela, pode ser facilitada pela análise 
de dois grandes eixos, no primeiro dos quais encontramos a contradição entre o liberalismo e a 
escravidão, e no segundo o movimento político de descentralização e centralização”. ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal...Op. Cit., p. 423. 
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praticado e de dissuasão de possíveis levantes escravos, mas também como 

instrumento de neutralização – verdadeiro extermínio -, seja dos cativos considerados 

perigosos ou sediciosos, seja daqueles que deixavam de possuir serventia”261. Ainda 

nas dependências da Casa de Correção conservou-se a estrutura do calabouço, 

tradicional local em que os próprios senhores enviavam, às próprias expensas, seus 

escravos para receberem severos suplícios corporais, mediante o relato prévio da 

suposta infração por eles cometida262. 

Quando o Código Penal de 1891 declarou proibidas as “penas infamantes”, 

prevendo as penas restrictivas da liberdade individual como principal espécie de 

punição263, o modelo penitenciário passou a representar às elites um anseio pela 

modernização do país264. Em Curitiba, por exemplo, inaugura-se a Penitenciária do 

Ahú em 1909, edificada justamente como expressão de uma vontade política das 

elites locais em assegurar “não apenas um meio de punição e regeneração de 

criminosos; mas também o ingresso de Curitiba no rol das cidades equipadas para 

                                                 
261 “A complexidade das relações sociais do Brasil Império estava ali evidenciada, em um sentido 
hierarquizante e discriminatório. Aos presos “comuns”, destinava-se um modelo ressocializante, 
consectário do projeto liberal emergente e voltado à regeneração moral do indivíduo ainda considerado 
capaz de cumprir os desígnios a ele atribuídos pelas forças sociais dominantes. Em contrapartida, no 
tocante aos presos escravos, a funcionalidade do sistema prisional deixa de ter um cunho 
eminentemente preventivo especial para se concentrar nas vertentes retributiva, preventiva especial 
negativa e preventiva geral (positiva e negativa)”. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Direito e prática 
histórica...Op. Cit., p. 42-43. 
262 Os calabouços são herança ainda do Brasil Colônia, permanecendo na Casa de Correcção imperial: 
“Havia dois sistemas de punição separados: o pelourinho público, para aqueles que de fato haviam sido 
julgados e condenados, e o calabouço, que cumpria especificamente a função de substituto do castigo 
ilegal, delegando o abuso ao Estado. Só muito mais tarde, por volta de 1832, foi instituída a norma de 
que os senhores deveriam especificar qual delito o escravo teria cometido: não precisavam fornecer 
provas do crime, bastava relatar a suposta infração. Os senhores tinham que pagar pelo serviço – não 
apenas pelos açoites e pelo tratamento médico subsequente, mas também por acomodação e 
alimentação. No começo, eles podiam requisitar muitas centenas de chibatadas, e há registros de que 
alguns oficiais tentavam limitar a carga de açoites ou distribuir o castigo ao longo de dias, com um 
máximo de chibatadas por dia. Não eram poucos os escravos que morriam ainda na prisão em 
decorrência dos ferimentos, e muitos provavelmente morreram depois de sair do Calabouço. Alguns 
senhores usavam a prisão como um recurso para se livrar de escravos indesejados, difíceis de vender: 
eles os entregavam à instituição, e simplesmente paravam de pagar. Depois de repetidas ameaças, o 
Estado tentava dar um jeito de vendê-los por sua própria conta”. FLORA THOMSON-DEVEAUX. Nota 
sobre o calabouço: Brás Cubas e os castigos aos escravos no Rio. Disponível em: 
<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nota-sobre-o-calabouco/>. Acesso em 04 de fevereiro de 2021. 
263 O Artigo 44 do Código Penal de 1890 previu que “Não ha penas infamantes. As penas restrictivas 
da liberdade individual são temporarias e não excederão de 30 annos”. BRASIL. Decreto nº. 847, de 
11 de outubro de 1890. Disponível em: <https://cutt.ly/uknhLWQ>. Acesso em 07 de fevereiro de 2021. 
264 GIAMBERARDINO, André Ribeiro; PAVARINI, Massimo. Curso de Penologia...Op. Cit., p. 197. 
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combater os males da “morbidez social” com as armas da modernidade e da 

civilização”265. 

O autoritarismo, racismo e desigualdade social, porém, não são simplesmente 

esquecidos. Ganham, ao contrário, nova roupagem: o ex-escravo, a pobreza, a 

indigência, a mendicância, a vadiagem, o capoeira, dentre outras categorias 

profundamente racializadas, estigmatizadas e vulnerabilizadas, foram objeto de nova 

cultura de repressão e violência266. Desta vez, pela adoção de um discurso higienista 

que, por meio da recepção de uma vertente do positivismo criminológico centrada no 

determinismo biológico267, concebeu tais indivíduos como “cientificamente” inferiores, 

biologicamente patológicos. 

A penitenciária brasileira, neste contexto, que já carregava consigo uma 

estrutura profundamente escravocrata e autoritária, consolidou-se como local dos 

despossuídos do direito268, como o local precípuo daqueles que tradicionalmente 

figuram à margem da sociedade. 

                                                 
265 GRUNER, Clóvis. “Um bom estímulo à regeneração”: a Penitenciária do Estado e as novas 
estratégias da ordem na Curitiba da Primeira República. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/his/v28n2/14.pdf>. Acesso em 07 de fevereiro de 2021. 
266 “As políticas para assistir os segmentos vulneráveis da população no Brasil contavam sempre com 
a repressão. Neste sentido, não apenas a vadiagem era questão de polícia, mas a loucura, a pobreza, 
a indigência e a mendicância. Esta a razão de encontrarmos a invocação pendular e oscilante ora da 
assistência, ora da repressão. O pêndulo oscilava igualmente entre a invocação de políticas e práticas 
profissionais, científicas, modernas, republicanas, e a caridade, sempre a lembrar as permanências da 
antiga ordem. Portanto, insistimos no fato de que as políticas para assistir os segmentos vulneráveis 
da população, sem o profissionalismo almejado, acabavam contando com a repressão. [...]. O 
abandono e a omissão podem ser vistos pelas ambigüidades decorrentes das indefinições entre o dever 
e a caridade. Pensamos que vários dos problemas que vivenciamos hoje no campo das políticas 
públicas voltadas para educação e para o atendimento de famílias, crianças e adolescentes 
(prostituição infantil, abuso sexual, estupro, violência doméstica, abandono) não podem, por exemplo, 
ser solucionados sem que tenhamos clareza do processo histórico-cultural subjacente que molda a 
cultura política”. NEDER, Gizlene. Autoridade e responsabilidade parental do Estado no Brasil: história 
e ideologia. In: Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. São Paulo: vol. IX, núm. 
1, 2006, p. 41-42.  
267 “É esse positivismo que vai ocupar um espaço central na conjuntura da República brasileira. Nas 
nossas margens esse discurso médico impôs uma densa patologização dos africanos e dos afro-
brasileiros bem como dos povos originários. Este discurso gestado no século XVIII se robustece no 
XIX, permitindo que na virada para o XX o ex-escravo brasileiro fosse transformado de objeto de 
trabalho em objeto da ciência.12 O positivismo coroa então o abolicionismo mais adiado, intermediado 
por um intenso processo de branqueamento da população capitaneado pelo Império brasileiro”. 
BATISTA, Vera Malaguti. O positivismo como cultura. In: Passagens. Revista Internacional de 
História Política e Cultura Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 8, no .2, maio-agosto, 2016, p. 293-307, p. 
298. 
268 “Ao descrever as esferas de ação do perito, Nina Rodrigues apontava ao mesmo tempo para os 
seus objetos de análise: a penitenciária, o Hospital de Caridade, os asilos de alienados, lugar de 
despossuídos do direito, da saúde e da razão, essa classe da população ainda demasiado visível, 
coletivamente, nos lugares de que a ciência dispunha para observá-la. Mais do que uma metáfora, 
aquela sala apinhada de gente que pede, roga, reclama e ameaça era um obstáculo concreto a um 



101 

 
 

 

2.2.3. O fortalecimento das organizações criminosas enquanto paradoxais 
polos de articulação de direitos não cumpridos no cárcere 

 
- Aí os moleques viram facção mesmo. Para se defender, para se proteger, 
um proteger o outro... aí o crime organizado vai ganhar força mesmo, porque 
o crime organizado já está atuando faz muito tempo. Já está em Brasília o 
crime organizado. Então as facções vão se organizar no Brasil todo para se 
proteger e para poder sobreviver, irmão. Você pega um cara que é 
abandonado, sem família, sem ninguém... acolhe ele, dá um nome para ele, 
dá uma sigla para ele defender, uma família para defender ele e ele 
defender...ele não valoriza o cara? 
- Status? 
- Não, status é um slogan. O cara te dá família, te dá proteção, te dá honra...te 
dá motivo para viver. Isso é status? Status é uma palavra chula perto disso 
tudo269. 

 
Ao início da Seção 2.2., apresentou-se trecho de texto escrito por pessoa 

reclusa no sistema prisional paranaense, e apresentado no decorrer do curso-piloto 

“Cidadania, Constituição e Execução Penal”, promovido em 2018 pela Clínica de 

Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR (CAJEP-UFPR). 

Outro momento do referido curso parece ser relevante para o desenvolvimento 

das reflexões desta subseção. No primeiro encontro realizado, como forma de 

estabelecer diálogo inicial com as pessoas reclusas participantes, iniciou-se a aula 

referente ao tema “cidadania e inclusão social no cárcere” com o seguinte 

questionamento aos participantes: na opinião deles, em que consistia o direito? 

Dentre diversas respostas academicamente significativas, uma chamou 

especial atenção: “doutor, direito é aquilo que nós teremos quando sairmos daqui”. A 

profundidade desta singela manifestação não pode ser desprezada, e retrata 

exatamente o quadro de inconstitucionalidade que permeia toda a estrutura e o próprio 

imaginário prisional brasileiros, e que já fora retratado em vários momentos deste 

trabalho: o direito e cidadania são verdadeiros estranhos no cárcere. 

                                                 
trabalho que se queria invisível e será sobre ela – ou contra ela – que se vai erigir uma parcela 
importante do conhecimento médico, que desde aqui já começava a contribuir para a constituição 
também do conhecimento das ciências sociais”. CORRÊA, Mariza. As ilusões da liberdade: a escola 
Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Editora FIOCRUZ, 2013, p. 92. 
269 PEREIRA, Pedro Paulo Soares. Mano Brown, um sobrevivente do inferno. Entrevista concedida 
aos jornalistas Guilherme Henrique, Henrique Santana e Nadine Nascimento. Le Monde diplomatique 
Brasil, São Paulo, Edição 126, 08 de janeiro de 2018. Disponível online em: 
<https://diplomatique.org.br/um-sobrevivente-do-inferno/>. Acesso em 02 de fevereiro de 2021. 
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Historicamente construído com a missão de recolher os despossuídos de 

direito, o cárcere brasileiro fabricou uma população prisional caracterizada por enorme 

vulnerabilidade social e abandono270. Todos os indicadores produzidos pelos mais 

recentes levantamentos do perfil da população prisional brasileira apontam para esta 

direção: uma histórica e permanente manutenção de pessoas principalmente jovens, 

pobres e negras atrás das grades271, custodiadas em instituições endemicamente 

                                                 
270 Em artigo apresentado em 2016, Marden Marques Soares Filho e Paula Michele Martins Gomes 
Bueno apresentam a estrutura prisional brasileira como um encontro de vulnerabilidades, e que 
produziu um sistema formado majoritariamente por jovens, negros e de baixa escolaridade: “A 
demografia apresentada reflete o perfil do preso brasileiro que se mantém há anos entre jovens, negros 
e de baixa escolaridade: 75% têm entre 18 a 34 anos de idade; 67% possuem ensino fundamental 
incompleto; 67% são compostos por negros8 , número maior que o apontado pelo Censo do IBGE de 
2010, cuja população autodeclarada negra representava 51% da população brasileira13. Os dados do 
perfil podem ser mais bem observados nos Gráficos 6, 7 e 8. A demografia e o perfil da população 
privada de liberdade apresentados neste estudo demonstram claramente a falência do sistema prisional 
brasileiro e a necessidade da mudança de paradigma compondo esforços intersetoriais e investimentos 
em alternativas penais e em estratégias políticas voltadas para o egresso do sistema, reduzindo-se, 
assim, os gastos públicos com novas edificações e contratações de novos recursos humanos e 
ampliando a possibilidade de integrar esses sujeitos na sociedade”. SOARES FILHO, Marden Marques; 
BUENO, Paula Michele Martins Gomes. Democracia, vulnerabilidades e direito à saúde da população 
prisional brasileira. In: Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: vol.21, n .7, Julho de 2016, pp. 1999-
2010, p. 2004. 
271 Conforme informações do painel mais recente do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN), referente ao período de janeiro a junho de 2020, a estrutura carcerária não 
se alterou daquela apresentada por Marden Marques Soares Filho e Paula Michele Martins Gomes 
Bueno: a maior parte da população prisional continua sendo composta por pessoas jovens (58,61% 
têm entre 18 a 34 anos de idade). Em tal painel, contudo, não há informações sobre a cor de pele das 
pessoas reclusas, de modo que se buscou tais dados no INFOPEN referente a junho de 2017: 
“Somados, pessoas presas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 63,6% da população carcerária 
nacional. Quando observamos os dados da PNAD Contínua 2017, percebemos que há uma 
representação da população preta e parda no sistema prisional brasileiro. Os dados da PNAD indicam, 
que somados, o total de pardos e pretos representam 55,4% da população brasileira”. SISDEPEN. 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: período de janeiro a junho de 2020. 
Disponível em: <https://cutt.ly/kknzqte>. Acesso em 07 de fevereiro de 2021. MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: 
Atualização – Junho de 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-
informacoes/relatorios-infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017.pdf>. Acesso em 07 de fevereiro 
de 2021, p. 31-32. 
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superlotadas272 e que não conseguem assegurar minimamente direitos sociais 

básicos – tais quais o direito à saúde273, à alimentação adequada274 e ao trabalho275. 

Há especial relevância ao presente trabalho, porém, refletir acerca do 

baixíssimo índice de escolaridade da – jovem – população prisional brasileira. 

Conforme a última edição completa disponível do Levantamento de Informações 

Penitenciárias, o INFOPEN, publicada em novembro de 2019 mas que referencia as 

informações do sistema prisional de junho de 2017, cerca de 89% (oitenta e nove por 

cento) da população prisional brasileira não completou o ensino médio, e 61% 

(sessenta e um por cento) sequer cursou todo o ensino fundamental276. 

                                                 
272 Conforme informações também do painel do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
(INFOPEN) referente ao período de janeiro a junho de 2020, haveria o total de 678.506 (seiscentas e 
setenta e oito mil quinhentas e seis) pessoas privadas de liberdade, em 446.739 (quatrocentas e 
quarenta e seis mil setecentas e trinta e oito) vagas, havendo, portanto, déficit de vagas de 231.768 
(duzentos e trinta e um mil setecentos e sessenta e oito) –. SISDEPEN. Levantamento...Op. Cit. 
273 Preocupa o altíssimo índice de disseminação de doenças graves no sistema prisional brasileiro, 
como HIV, sífilis, tuberculose, hepatite, e, mais recentemente, CoVid-19. A pandemia do 
novocoronavírus, aliás, evidenciou como as prisões brasileiras não são capazes de prestar a 
assistência à saúde minimente necessária para evitar a proliferação destas doenças e para fornecer o 
devido tratamento. Além disso, atrás das grades algumas das medidas mais básicas de prevenção a 
doenças, como lavar as mãos, higienizar espaços comunitários e distanciamento social são 
simplesmente impossíveis, diante do cenário de superlotação e de fragilidade estrutural – o que 
potencializa sua transmissão. No Paraná, por exemplo, a direção do Complexo Médico-Penal do 
Paraná, única unidade prisional que também funciona como hospital de custódia em todo o estado, em 
abril de 2020 assim se manifestou acerca da viabilidade de prestar assistência à saúde à população 
prisional naquele momento: “o reduzido efetivo, impactado pelo afastamento de relevante parte em 
decorrência da covid-19, não é capaz de prestar o atendimento médico necessário à população 
prisional atual, quiçá em caso de proliferação da doença viral, sendo imprescindível a adoção de 
medidas preventivas, como as propostas pelo Conselho Nacional de Justiça”. PLURAL. Presídio tem 
20 presos com sintomas de Covid-19; TJ diz que isolamento é impossível. Disponível em: 
<https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/presidio-tem-20-presos-com-sintomas-de-covid-19-tj-diz-
que-isolamento-e-impossivel/>. Acesso em 09 de fevereiro de 2021. 
274 Talvez as reclamações mais frequentes e generalizadas no que diz respeito aos estabelecimentos 
carcerários dizem respeito à ausência de fornecimento de alimentação em quantidade e qualidade 
adequadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário de 2007-2008, em 
análise ao fornecimento de alimentação nos presídios brasileiros, assim descreveu a situação ainda 
comum de denúncias generalizadas pelos reclusos quanto ao fornecimento da alimentação diária: “Em 
quase todas as unidades prisionais, os presos reclamaram da qualidade da comida. Denúncias de 
cabelos, baratas e objetos estranhos misturados na comida foram constantes. Comida azeda, 
estragada ou podre também foi denunciada. Em vários presídios, a CPI encontrou quentinhas 
amontoadas do lado de fora das celas, prontas para irem para o lixo, recusadas pelos presos, em face 
da péssima qualidade da alimentação servida”. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI Sistema 
Carcerário. Brasília: Centro de Documentação e Informação, Edições Câmara, 2009, p. 200. 
275 Conforme informações do painel mais recente do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN), referente ao período de janeiro a junho de 2020, apenas 13% (treze por 
cento) da população prisional brasileira se encontra implantada em atividades de laborterapia. Destes, 
considerável parcela em atividades não remuneradas – 48% (quarenta e oito por cento) da população 
prisional masculina e 30% da feminina (dentre os indivíduos que tiveram a remuneração informada ao 
SISDEPEN). SISDEPEN. Levantamento...Op. Cit. 
276 Os dados completos foram sumarizados no próprio INFOPEN – junho de 2017: “No que concerne 
ao grau de escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil, é possível afirmar que 51,3% 
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Os referidos dados são consideravelmente mais graves que na população geral 

brasileira, evidenciando o traço de – ainda maior – vulnerabilidade das pessoas que 

acabam reclusas no sistema prisional: no Brasil, em torno de 51% (cinquenta e um 

por cento) da população acima de vinte e cinco anos não completou o ensino médio, 

enquanto 39% (trinta e nove por cento) não tem o ensino fundamental completo277. 

A baixíssima escolaridade da população prisional brasileira certamente é um 

dos motivos para a reduzida amplitude do direito de pedir na execução penal pátria. 

Isto porque, se a baixa escolaridade não reduz a possibilidade de um ser humano 

identificar os problemas e dificuldades de sua realidade e mesmo articular pleitos por 

mudança, é certo que dificulta sobremaneira o acesso a meios institucionalizados e 

eficientes para promove-la especialmente quando o Estado não promove meios 

alternativos ao meramente formal para tanto.  

A inexistência de caminhos adequados, traçados pelo Estado, para a 

população prisional pleitear e ter suas mais básicas necessidades supridas, por sua 

vez, é fator central para a ascensão e consolidação de outro fenômeno particular da 

realidade criminal brasileira: as organizações criminosas. 

O surgimento deste fenômeno na cena criminal brasileira, embora não haja 

precisão quanto à efetiva data e circunstâncias em que ocorreu278, tem como contexto 

histórico comum a incongruência do sistema prisional brasileiro e o discurso de 

                                                 
destas possuem o Ensino Fundamental Incompleto, seguido de 14,9% com Ensino Médio Incompleto 
e 13,1% com Ensino Fundamental Completo. O percentual de presos que possuem Ensino Superior 
Completo é de 0,5%. Ao analisarmos os dados de escolaridade da população brasileira, obtidos a partir 
da PNAD Contínua 2017, percebemos que não há uma representação no sistema prisional dos mesmos 
graus de escolaridade observados na sociedade brasileira. No sistema penitenciário, mais da metade 
das pessoas custodiadas possuem baixa escolaridade, ao passo que entre a população brasileira 
percebe-se maior dispersão entre todos os níveis educacionais”. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento Nacional...Op. Cit., p. 34-35. 
277 IBGE. Educação. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-
brasil/populacao/18317-educacao.html>. Acesso em 14 de fevereiro de 2021. 
278 A versão mais difundida acerca do contexto de criação do Primeiro Comando da Capital (PCC) 
retrata o seu surgimento em 1993, no Anexo da Casa de Custódia e tratamento de Taubaté: “Há 25 
anos, a história era outra. O PCC era fundado em uma cela escura, por um grupo de oito presos que 
jogavam futebol juntos no anexo da Casa de Custódia de Taubaté (CCTT), unidade prisional então 
destinada ao castigo dos indisciplinados. Conta-se que o Comando da Capital disputava na bola, e na 
faca, a liderança da cadeia contra o Comando Caipira, formado por presos do interior. A maioria dos 
detentos havia chegado sob acusação de incitar rebeliões, como a que terminou com a ocupação 
policial e o massacre de 111 presos do pavilhão 9, na Casa de Detenção do Carandiru, em 1992”. 
FELTRAN, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. São Paulo e Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 
2018, p. 11. 
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resistência às diuturnas opressões carcerárias sofridas pelos reclusos279. No que diz 

respeito especificamente ao Primeiro Comando da Capital (PCC), reconhecidamente 

a maior e mais estruturada organização criminosa brasileira em âmbito nacional e 

internacional280, a sua ascensão está diretamente vinculada ao massacre do 

Carandiru, ocorrido em 02 de outubro de 1992.  

A chacina, que vitimou cento e onze pessoas reclusas naquela Casa de 

Detenção, teve como consequência um duplo e complementar fluxo, que convergiu 

para o rápido crescimento daquela facção: por um lado, o massacre constituiu motivo 

para incentivar a articulação de pessoas presas na organização de um movimento de 

autoproteção, cuja promessa seria resistir contra a violência policial e a opressão do 

Estado. Por outro, provocou a adoção estatal de políticas penitenciárias que negavam 

a existência destas articulações, ignorando a relevância deste movimento ao mesmo 

tempo em que expandiam seu alcance281. 

                                                 
279 Neste trabalho, estuda-se em especial o desenvolvimento do Primeiro Comando da Capital, 
sobretudo em decorrência de sua hegemonia no cenário local e nacional. Entretanto, outras 
organizações criminosas consolidadas tiveram o surgimento diretamente vinculados com o violento 
contexto prisional da segunda metade do século XX: o Comando Vermelho, por exemplo, tem como 
episódio decisivo para sua criação o evento conhecido como o “massacre de 17 de setembro de 1979”, 
quando presos fundadores iniciaram uma rebelião no superlotado Instituto Penal Cândido Mendes 
(presídio Ilha Grande), que resultou no óbito de seis pessoas e dezenas de feridos: “No Brasil, o 
massacre de 17 de setembro de 1979 marca a tomada do poder pelo Comando Vermelho na Ilha 
Grande. Os grupos menores, que viviam à sombra da Falange Zona Norte, estabelecem imediatamente 
um pacto com os "vermelhos": a cadeia agora tem uma só liderança. Isto, porém, não significa a paz. 
Pelo contrário: está inaugurado um período de lutas que vai se ampliar às penitenciárias do continente”. 
AMORIM, Carlos. Comando Vermelho: a história do crime organizado. Rio de Janeiro: Record, 1993, 
p. 50. 
280 MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. PCC, sistema prisional e gestão do novo mundo do 
crime no Brasil. In: Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 11, n. 2, 10-29, pp.10-29, 
ago/set 2017, p. 24. 
281 “O fortalecimento do PCC deu-se paralelamente à transformação do sistema penitenciário, depois 
da criação da Secretaria de Administração Penitenciária, em 1993. Um ano antes, São Paulo havia 
testemunhado a maior chacina de sua história. Do lado dos presos, o massacre deu o mote de que o 
PCC precisava para fortalecer o discurso de paz entre os bandidos e a união contra o Estado opressor 
e a polícia. [...]. A tragédia, por outro lado, serviu também para pressionar o governo paulista a reformar 
o sistema penitenciário, começando pelas mudanças na dimensão do sistema: em vinte anos, entre 
1993 e 2013, o número de presos aumentaria mais de sete vezes. Até 1993, havia 36 unidades e 32 
mil presos, quase metade nas grandes e míticas unidades da capital, a Casa de Detenção do Carandiru 
e a Penitenciária do Estado. Já no fim da década de 2010, o sistema forma um vasto universo com 170 
unidades e 240 mil pessoas, quase o dobro de sua capacidade, em penitenciárias espalhadas por 
cidades do interior, como nas da região Oeste, para muitas das quais a viagem dura mais de oito horas 
de ônibus a partir da capital. A nova distribuição territorial dos presídios dificultava as visitas e assustava 
os moradores das cidades que os recebiam. Dentro do sistema, uma nova geração começava a se 
formar. Pessoas nascidas em São Paulo, revoltadas com a violência policial, iriam se articular contra a 
opressão do Estado e se unir como alternativa para sobreviver. Não restavam opções: era preciso se 
organizar”. MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do 
crime no Brasil. São Paulo, Todavia, 2018, p. 67. 
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Em primeiro lugar, reconheceu-se a necessidade, por parte de parcela da 

população prisional paulista, de união da massa carcerária contra o sistema. O próprio 

estatuto do PCC, editado em 1993 e por diversas vezes modificado282, em sua 

redação original a todo momento faz alusão expressa ao seu objetivo de “luta contra 

as injustiças e opressão dentro das prisões”, destacando a necessidade de 

“permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente um 

massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de outubro de 

1992”283. 

Neste contexto, o Primeiro Comando da Capital surge justamente como 

movimento com a proposição de união e consequente interrupção da covardia284 

decorrente da violência arbitrária entre os presos, estabelecendo uma nova ordem 

prisional em que eles mesmos pudessem organizar de forma previsível as práticas – 

lícitas e ilícitas – da vida cotidiana prisional e reduzir a complexidade do dia-a-dia das 

cadeias285.  

Assim, agindo nas brechas e na ausência do poder estatal para a construção 

da ordem prisional, o PCC passou a assumir esferas gradativamente mais amplas de 

controle na realidade carcerária, “proibindo” o estupro e o consumo de crack nas 

unidades dominadas pela facção, e comandando a entrada e circulação dentro do 

cárcere desde itens fundamentais não fornecidos suficientemente pela administração 

prisional, como materiais de higiene, alimentação e agasalhos, até substâncias 

ilícitas286. 

                                                 
282 FELTRAN, Gabriel. Irmãos...Op. Cit., p. 12. 
283 FOLHA DE SÃO PAULO. Leia a íntegra do estatuto. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/5/25/cotidiano/30.html>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
284 “O PCC começou sua atuação nos anos 1990 prometendo acabar com a “lei do mais forte” e a 
“covardia” que tornava o cumprimento da pena um fardo ainda mais pesado”. MANSO, Bruno Paes; e 
DIAS, Camila Nunes. PCC, sistema prisional...Op. Cit., p. 15. 
285 “Logo, os oito fundadores passaram a contar com apoio de outros presos. Mizael, um dos 
fundadores, redigiu um estatuto, no qual expressava a intenção de se organizarem para tentar evitar 
os maus tratos que diziam sofrer no sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, regular as relações 
entre os presos, para que os maus tratos não partissem deles próprios. A orientação era a de que 
tinham de se unir (pois, afinal, compartilhavam uma mesma situação) para então reivindicar o que 
consideravam um tratamento digno no sistema carcerário. [...]. A criação do PCC é vista por muitos 
presos como o fim de um tempo no qual imperava algo que se aproximava de um cenário “hobbesiano” 
de guerra de todos contra todos. Sua proposta, que envolvia uma mudança na ética dentro das prisões, 
era sedutora, motivo pelo qual rapidamente conquistou adesões dentro e fora das instituições penais”. 
BIONDI, Karina. Relações políticas e termos criminosos: o PCC e uma teoria do irmão-rede. In:  Teoria 
& Sociedade (UFMG), nº. 15.2, pp. 206-235, jul/dez 2007, p. 208. 
286 “Os efeitos práticos dessas políticas interessavam aos presos. Na disciplina do PCC foram 
interditados o estupro, o homicídio considerado injusto, e, anos mais tarde, aboliu-se o crack em todas 
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O segundo elemento citado, por sua vez, diz respeito às políticas penitenciárias 

paulistas adotadas, que acabaram por favorecer a disseminação daquela organização 

criminosa. Além do exponencial crescimento do encarceramento e interiorização 

sistema prisional paulista287, adotou-se, especialmente a partir do massacre do 

Carandiru, um expediente de trabalho, por parte da administração penitenciária 

paulista, de manutenção do cotidiano das prisões distante dos debates e do 

conhecimento públicos, negando insistentemente a existência e emergente relevância 

das organizações criminosas no cenário prisional da década de 1990288. Nos 

representativos versos dos Racionais MC’s, “cadeia, guarda o que o sistema não quis, 

esconde o que a novela não diz”289, o PCC se tornou, assim, “aquilo que não devia 

ser nomeado nem discutido”290, na esperança de que, ao ignorar sua existência, a 

facção naturalmente deixaria de existir. 

                                                 
as cadeias da facção no estado de São Paulo. Havia muito mais a fazer. Viabilizar as visitas de parentes 
e advogados, conseguir um sabonete ou uma pasta de dente para os presos em dificuldade, um cigarro 
para o ócio, maconha, cocaína e uma TV para ver a Copa do Mundo. A facção se tornou ainda uma 
forma de organizar as negociações, lícitas e ilícitas, com os funcionários e a direção dos presídios”. 
FELTRAN, Gabriel. Irmãos...Op. Cit., p. 12. 
287 “Na legitimação da autoridade do PCC, a prisão desempenha papel fundamental. As mais de duas 
décadas que se sucedem ao Massacre do Carandiru e ao surgimento do PCC coincidem com uma 
guinada na política de segurança pública do estado de São Paulo. É depois de 1993, com o aumento 
do encarceramento e a reforma do sistema penitenciário paulista, que as prisões se tornam um espaço 
estratégico para a articulação de presos e para o espraiamento das ideias do PCC. A facção se 
consolidou inicialmente como gestora das interações nos presídios”. MANSO, Bruno Paes; e DIAS, 
Camila Nunes. PCC, sistema prisional...Op. Cit., p. 14. 
288 “Desde que assumiu os postos-chave da secretaria, sempre trabalhou arduamente para manter o 
cotidiano das prisões distante dos debates e do conhecimento público. A obsessão em manter seu 
feudo longe dos holofotes se tornou ainda maior depois que o PCC nasceu e começou a crescer. Veio 
de Gomes a iniciativa de negar insistentemente a existência da facção, mesmo quando o grupo já 
tremulava bandeiras, cortava cabeças e escrevia seus lemas em rebeliões constantes. [...]. Apesar do 
silêncio sobre os movimentos da facção, o PCC nasceu, cresceu e se fortaleceu. Na realidade, o 
desinteresse em debater o significado e o modus operandi da facção foi fundamental para seu 
desenvolvimento”. MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra...Op. Cit., p. 66. 
289 RACIONAIS MC’S. Diário de um detento. Compositores: Mano Brown (Pedro Paulo Soares 
Pereira) e Jocenir (Josemir Prado). São Paulo: Cosa Nostra, 1997. 
290 Ainda hoje, boa parcela dos meios de comunicação insiste em se referir ao Primeiro Comando da 
Capital – assim como outras organizações criminosas – como “a facção que age dentro e fora dos 
presídios”, omitindo, assim, o nome da organização criminosa. Trata-se, portanto, de tática adotada 
desde a década de 90, e que não impediu o seu crescimento, mas, pelo contrário, favoreceu sua 
consolidação. Reportagens recentes demonstram a preferência institucional em ocultar o PCC dos 
meios de comunicação: G1. Chefe de facção que atua dentro e fora dos presídios brasileiros é 
transferido da PF em Foz do Iguaçu. Disponível em: <https://cutt.ly/tkGadTv>. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2021. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Operação Garfos 
desarticula facção criminosa que atuava dentro e fora de presídios em Roraima. Disponível em: 
<https://cutt.ly/1kGawfU>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. G1. Em combate a facção criminosa 
que age dentro e fora de presídios, MP e PM cumprem 107 mandados em 15 cidades do RN. 
Disponível em: <https://cutt.ly/7kGauFE>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
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A década de 1990, entretanto, foi marcada por dezenas de graves e longas 

rebeliões no sistema prisional paulista. Entre 1990 e 1997, irrompeu-se quase uma 

centena de revoltas, em que os presos apresentavam uma série de exigências que 

costumavam culminar na transferência das lideranças para o interior ou outros 

estados, com o intuito de desmobilizar os grupos formados nas unidades, já em boa 

medida influenciados pela facção publicamente ignorada. O resultado obtido, porém, 

foi além de não ter sucesso em desarticular os grupos já formados: as transferências 

tiveram como consequência a divulgação da disciplina do PCC e a expansão da 

organização criminosa em nível nacional291. 

A partir principalmente dos anos 2000, por sua vez, o Primeiro Comando da 

Capital passou a organizar, de forma sistematizada, a cena criminal também fora dos 

presídios. Intensificando suas ações mediante a constante comunicação de dentro 

para fora das prisões via aparelhos celulares292, a organização se tornou uma 

incômoda e inevitável realidade no debate público, em especial a partir das duas 

megarrebeliões protagonizadas pela facção no sistema prisional paulista em 2001 e 

2006. 

Na primeira, chamou a atenção da opinião pública a capacidade da 

organização criminosa em articular, por seu comando, um número massivo de 

pessoas presas em diversos estabelecimentos prisionais: no dia 18 de fevereiro de 

2001, em resposta à transferência de cinco presos da cúpula da facção para o 

“Piranhão” (unidade localizada em Taubaté293), cerca de vinte e cinco penitenciárias 

                                                 
291 “Gomes continuou fazendo mais do mesmo, satisfeito em permanecer discreto, quase invisível. 
Evitar os noticiários, por sua vez, se tornava mais difícil. Nos primeiros anos de gestão à frente da 
coordenadoria dos presídios, administrando o entra e sai das penitenciárias, o sistema em expansão 
passou a testemunhar um grande aumento de rebeliões, num ritmo nunca visto até então. Em 1990, 
dois anos antes do Massacre do Carandiru, foram registrados dez casos em São Paulo, conforme 
levantamento feito por um dos autores deste livro. Em 1997, após Lourival Gomes completar quatro 
anos à frente da Coespe, o total de rebeliões já se aproximava de cem. Para controlar esses tumultos, 
Gomes passou a mexer as peças de seu xadrez, transferindo as lideranças para desarticular o poder 
de grupos que se formavam nas unidades. Funcionava da seguinte maneira: os presos se revoltavam 
e exigiam mudanças para outras unidades. Gomes transferia as lideranças e a rebelião se encerrava, 
para alívio do secretário e dos governos. As transferências, no entanto, em vez de desmobilizar o poder 
dos pequenos grupos, acabavam também ajudando a facção a divulgar sua ideologia nas unidades 
que estavam sendo criadas”. MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra...Op. Cit., p. 68. 
292 MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. PCC, sistema prisional...Op. Cit., p. 16. 
293 O PCC fora criado por indivíduos custodiados justamente na Casa de Custódia e Tratamento de 
Taubaté (CCTT) – conhecida como Piranhão – em 1993. Conforme José Márcio Felício, o “Geleião”, 
um dos membros fundadores da organização criminosa, “Taubaté, o famoso Piranhão, era um lugar 
horrível e massacrante que nenhum ser merecia estar [...]. No mesmo dia, 31 de agosto de 1993, 
convocamos os 180 presos de Taubaté e falamos: Vamos quebrar este lugar todo. No dia seguinte, a 
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e quatro cadeias públicas do estado, reunindo próximo de trinta mil pessoas, 

rebelaram-se ao mesmo tempo, tornando próximo de dez mil familiares como reféns 

– visto ter ocorrido em um domingo de visitas – e resultando na morte de dezesseis 

pessoas294. 

Na segunda, a grande novidade foi a movimentação orquestrada e violenta, 

determinada de dentro dos presídios paulistas pela facção, mas ocorrida 

especialmente fora dos domínios carcerários. Em imediata resposta à inédita 

operação de transferência de mais de setecentas lideranças prisionais do PCC para 

a Penitenciária de Presidente Venceslau e Presidente Bernardes, ocorridas entre 10 

e 12 de maio de 2006295, a organização criminosa executou um final de semana de 

terror em São Paulo nos dias seguintes, entre 12 e 14 de maio: ao todo, setenta e 

quatro unidades prisionais se rebelaram simultaneamente e trezentas pessoas 

permaneceram como reféns. Fora dos presídios, ademais, atentados contra policiais, 

guardas civis e agentes prisionais deixaram setenta e duas pessoas mortas e vinte e 

                                                 
Tropa de Choque invadiu o presídio. Levou todos os presos. Somente nós oito, os fundadores, ficamos 
lá com o presídio quebrado, porém conseguimos alcançar nosso objetivo que era destruir aquele lugar”. 
UOL NOTÍCIAS. Como eu fundei o PCC: preso há 40 anos, José Márcio Felício, o Geleião, revela em 
carta como criou a maior facção criminosa do país. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/jose-marcio-vulgo-geleiao-fundador-do-pcc-revisita-
surgimento-da-faccao/#end-card>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
294 “Mais de 10 mil pessoas que visitavam os presos nas cadeias de todo o estado naquele longo 
domingo de fevereiro foram mantidas como “reféns” pelos seus próprios parentes. Em realidade, os 
presos utilizavam os visitantes como escudo humano, evitando que um novo massacre ocorresse”. 
FELTRAN, Gabriel. Irmãos...Op. Cit., p. 18. 
295 Em 2008, Nagashi Furukawa, secretário de Segurança Pública do Estado do São Paulo entre 1999 
e 2006, concedeu entrevista defendendo que os ataques de 2006 também tiveram motivações políticas, 
com o intuito de prejudicar a candidatura de Geraldo Alckmin para a Presidência: “A transferência dos 
presos em 2001 e a transferência em maio de 2006 foram os dois fatores que desencadearam as duas 
grandes rebeliões. Mas no caso de 2006, há um componente novo que é possível se analisar 
objetivamente. Em 2003, boa parte de 2004 e quase até a metade de 2005, quase não houve rebeliões 
mais significativas no Estado de São Paulo. Aliás, em 2003 não houve rebelião de espécie alguma: 
nem a menos grave, nem a mais grave. Não houve nada. Em 2004 houve algumas rebeliões, mas 
pouco graves, duas inclusive foram em penitenciárias femininas. Muito bem, porque então, em meados 
de 2005, começaram sistematicamente a acontecer rebeliões, com características de destruição, sem 
reivindicação nenhuma. Houve alguma mudança importante em 2005 que deixasse os presos 
descontentes, a ponto de provocar todo esse movimento? Eu diria que não. [...]. E as informações que 
nos chegavam à Secretaria, vinham desta forma: “vai haver eleição no ano que vem”. Muitos acham 
que estou tentando dar alguma justificativa político-eleitoral, mas são dados rigorosamente objetivos. 
[...]. Alguns conjecturaram que era por causa do governador Alckmin, que criou o RDD em São Paulo, 
mas não foi ele, na verdade fui eu, ou melhor, foi o governo dele. Alguns líderes do PCC imaginavam 
que, caso o Geraldo Alckmin se elegesse presidente da República, ele construiria várias penitenciárias 
federais nesse sistema de RDD”. FURUKAWA, Nagashi. O PCC e a gestão dos presídios em São 
Paulo. Entrevista concedida Paula Miraglia e Fernando Salla. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/nec/n80/a03n80.pdf>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
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sete feridas, além de dezenas de delegacias e bases policiais alvejadas de disparos, 

e centenas de ônibus incendiados, na capital e no interior paulista296. 

O final de semana terminou com o fim da rebelião, também. Os dias seguintes, 

porém, foram de continuação da violência extrema fora do cárcere, desta vez 

protagonizada pela própria polícia: entre 12 e 21 de maio de 2006, ao menos 

quinhentas e sessenta e quatro pessoas faleceram em situações de alegado confronto 

policial, sendo que, destas vítimas, cerca de noventa por cento eram civis, quase todos 

homens com até trinta e cinco anos de idade e sem antecedentes criminais. Além 

disso, cerca de sessenta por cento dos cadáveres apresentava ao menos um disparo 

de arma de fogo na cabeça297. 

Após os ataques de 2006, o aumento de práticas de violência – e mesmo de 

extermínio – praticadas pelos próprios agentes do Estado dentro e fora dos presídios, 

por sua vez, provocou um singular novo movimento por parte do Primeiro Comando 

da Capital: a organização criminosa, a partir de então, deixou de lado a tática de 

confronto direto e em larga escala, e intensificou a difusão de sua ideologia – entre os 

presos, seus círculos familiares e as comunidades que os cercam, caracterizadas, em 

geral, pela vulnerabilidade social298 – acerca do papel do crime como resistência ao 

                                                 
296 MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra...Op. Cit., p. 76. 
297 “Aquela tampouco era uma noite qualquer no Parque Bristol, na zona sul de São Paulo. A cidade 
vivia uma escalada de violência entre o Primeiro Comando da Capital (PCC), a Polícia Militar e grupos 
de extermínio supostamente ligados à corporação. Entre os dias 12 e 21 de maio de 2006, 564 pessoas 
foram assassinadas por armas de fogo no Estado – um número pelo menos quatro vezes superior à 
média registrada no mesmo período do ano anterior. Cerca de 90% das vítimas eram civis, quase todos 
homens com até 35 anos e sem antecedentes criminais. Segundo levantamento realizado pelo 
Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, encomendado pela 
Conectas Direitos Humanos, cerca de 60% dos cadáveres apresentavam pelo menos um disparo na 
cabeça – um importante indício de execução”. EL PAÍS. O passado que assombra o sistema de 
Justiça paulista: entre os dias 12 e 21 de maio de 2006, 564 pessoas foram assassinadas em São 
Paulo. Agora, finalmente a PGR se manifesta a favor da “federalização” das investigações. Disponível 
em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/opinion/1462995958_330424.html>. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2021. 
298 Em ordem para compreender a hegemonia atingida pelo PCC na cena criminal brasileira, é 
importantíssimo considerar a configuração social resultante entre seus membros, os familiares de 
pessoas reclusas, e toda a comunidade que vive nos bairros controlados pela organização e seus 
arredores: “[...] o processo de desenvolvimento do PCC produziu uma específica teia social formada a 
partir de uma interdependência abrangente que envolve não apenas os seus integrantes, mas também 
a ampla maioria da população carcerária, os familiares de presos e a população dos bairros onde o 
PCC exerce o seu controle. Isso significa que, embora, para fins analíticos a organização PCC possa 
ser considerada, isoladamente, uma configuração social, essa maneira de abordá-la pode mostrar-se 
insuficiente para compreender a sua forma de atuação e a hegemonia conquistada no “mundo do 
crime”. Isso porque, o seu desenvolvimento se deu a partir da abrangência cada vez maior da rede de 
interdependência individual, incluindo pessoas que não fazem parte da organização e aquelas que 
sequer fazem parte do “mundo do crime”. Quanto a esta última categoria de pessoas, destacam-se a 
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sistema opressor dos presos e pobres299. Nas palavras de Bruno Paes MANSO e de 

Camila Nunes DIAS, “as lideranças criminais em São Paulo se aproveitavam dos 

abusos contra a massa carcerária para dar legitimidade aos discursos do PCC. Como 

se fosse a última chance de salvação”300.  

Para tanto, a organização criminosa desenvolveu técnicas de comunicação 

extremamente eficientes entre as pessoas presas, produzidas em linguagem simples, 

direta, que levavam em consideração o já retratado perfil de baixa escolaridade da 

população prisional e que se disseminaram rapidamente pelos pavilhões das unidades 

prisionais de todo o Brasil301.  

O próprio reconhecimento como “irmão” pressupõe a ciência e obediência do 

membro à disciplina do Comando imposta em suas cartilhas, estatutos, dicionário 

disciplinar e salves. Tais diretrizes, por sua vez, produzidas no formato de manifestos, 

expressamente inseriram a pauta dos direitos humanos na ordem do dia prisional, 

forçando a autorreflexão por parte da massa carcerária acerca das opressões 

                                                 
população que vive nos bairros controlados pelo PCC e, sobretudo, os familiares de presos. No caso 
dos familiares de presos, a sua inserção na teia social tecida a partir da expansão do PCC fica muito 
clara através da ruptura do que até uma década atrás era visto como uma grave infração às regras de 
convivência na prisão: a ocorrência de fugas ou rebeliões em dias de visita. A mudança ocorrida neste 
ponto pode iluminar de forma direta, a partir de fatos concretos, a questão que está sendo esboçada”. 
DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 154. 
299 “A facção sabia do que esses sujeitos precisavam. Em cada situação, a dificuldade era uma: uma 
visita, um advogado, um remédio, material para a família construir uma casa, alguma proteção. Era 
necessário sumir com o estuprador, no caso de Joana. Era preciso dinheiro para negociar com a polícia, 
evitando a prisão, no caso de seu filho. A facção disseminou também, entre os mais pobres entre os 
pobres urbanos, a ideia de que eles existiam e tinham poder, de que o crime estava ali para fortalecê-
los. Não por acaso, tanto o crime como os pentecostais, duas irmandades, se expandem nas periferias 
urbanas. O mundo do crime aposta numa narrativa ainda mais forte: não apenas a de resistir, mas de 
reagir agressivamente contra as opressões cotidianas”. FELTRAN, Gabriel. Irmãos...Op. Cit., p. 124. 
300 MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra...Op. Cit., p. 113. 
301 Renato de Almeida Freitas Jr destaca a importância central da comunicação interna e externa do 
Primeiro Comando da Capital, tanto no que diz respeito à consolidação da organização quanto à difusão 
da pauta dos direitos humanos: “Na virada do século, dentro das cadeias de São Paulo, o PCC já 
começara a se tornar o cérebro e os braços da massa carcerária, conhecedores do cotidiano e das 
minúcias da prisão, os “irmãos” passam a imprimir um ritmo de funcionamento muito menos conflitivo 
e estressante, reduzindo complexidades, instaurando expectativas em unidades ainda não 
disciplinadas ou reinstaurando expectativas em terrenos caóticos pós-conflitivo, submetendo a todos a 
uma ideologia. Doutro modo, na relação Preso-Estado, conquistam espaços junto à administração 
carcerária, facilitam a comunicação interna, lançam a política penal e a pauta dos direitos humanos na 
ordem do dia, forçam à auto-reflexão por parte da massa, elaboram cartilhas com os direitos dos presos 
previstos numa linguagem acessível e detalhada. O impacto dessas medidas, num cenário em que a 
maioria dos presos é semi-analfabeto, foi incomensurável, objeto que ainda há de ser esmiuçado na 
teoria sociológica brasileira”. FREITAS JR, Renato de Almeida. Prisões e quebradas: o campo em 
evidência. Dissertação (Mestrado em Direito). Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2017, p. 79. 
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provocadas pela atuação estatal302. Como exemplo tradicional, cita-se o panfleto 

“Grito dos Oprimidos Encarcerados”, que teve quarenta e cinco mil cópias 

apreendidas em 2006, e que apresentava a versão do PCC acerca dos ataques 

ocorridos em maio daquele ano: “Tudo o que o correu não foram rebeliões, nem 

baderna e sim revolução de todos os presos, para que sejam revistos nossos direitos 

de internos e seres humanos. Se houve erros, assumimos [...]. Mas tem sido a única 

forma de sermos vistos ou causar debates”303.  

Em paralelo às denúncias das opressões cometidas pelo Estado contra as 

pessoas pobres e reclusas, a organização criminosa desenvolveu mecanismos 

assistenciais aos reclusos filiados, organizados por núcleos do próprio Partido, 

prestando assistência jurídica, fornecendo alimentos, roupas, comunicação com os 

familiares (via aparelhos telefônicos), e outros bens e serviços não fornecidos 

adequadamente pelo Estado304-305. 

Verifica-se, portanto, que as organizações criminosas se consolidaram na 

estrutura prisional brasileira como paradoxais polos de articulação de direitos no 

cárcere. Paradoxais pois, em ordem para obter a hegemonia no mundo do crime tanto 

dentro como fora dos presídios, utilizam-se, concomitantemente, de atos de violência 

extrema306, e também por meio da percepção das demandas da população prisional, 

                                                 
302 Ibidem, p. 80. 
303 MANSO, Bruno Paes; e DIAS, Camila Nunes. A guerra...Op. Cit., p. 110. 
304 Na própria estrutura funcional do Primeiro Comando da Capital, apresentada por Camila Nunes 
Dias, há uma célula específica para gerir o braço assistencial do Partido, a sintonia da assistência. 
Conforme a autora, “A sintonia da assistência é o braço social do PCC, tendo a finalidade de 
proporcionar a alguns integrantes e suas famílias um auxílio cujo tamanho e finalidade varia de acordo 
com a posição ocupada na estrutura do PCC. Esse auxílio pode assumir formas variadas – na figura 5 
foram mencionadas as mais comuns: ônibus, cesta básica e ajuda de custo. Ônibus são fretados para 
levar familiares às visitas nas unidades do interior do estado, sobretudo nas regiões Oeste e Noroeste, 
que concentram grande número de unidades prisionais, são as mais distantes da capital (local de 
origem ou de residência da grande maioria dos presos e de seus familiares), além de concentrarem as 
penitenciárias de segurança diferenciada (CRP de Presidente Bernardes, Penitenciárias de Presidente 
Venceslau I e II, Avaré I), nas quais estão confinados os presos considerados as lideranças mais 
expressivas da organização do ponto de vista das autoridades. [...]. A cesta básica abrange uma 
quantidade razoável de familiares de presos, embora, em termos absolutos, os beneficiados 
conformem uma pequena minoria. As condições que devem preceder o recebimento desse auxílio, o 
seu tempo de duração, os valores e as eventuais formas de retribuição ao PCC são questões das quais 
se tem pouco conhecimento. O mesmo é válido para a ajuda de custo, que é destinada aos familiares 
de irmãos presos – e, neste caso, diferentemente das duas outras modalidades de auxílio, o beneficiário 
é, necessariamente, membro do PCC”.  DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC...Op. Cit., p. 129. 
305 FREITAS JR, Renato de Almeida. Prisões...Op. Cit., p. 80. 
306 E aqui não se sustenta qualquer versão romantizada das organizações criminosas, que utilizam de 
práticas de violência extrema para manter sua hegemonia no mundo do crime, tanto dentro como fora 
dos presídios. Conforme destacado por Camila Nunes Dias, a disciplina do Comando resguarda o uso 
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da apresentação de soluções adequadas à complexidade do dia-a-dia das prisões, do 

desenvolvimento de uma linguagem que reconhece os direitos humanos, e da 

comunicação simples e eficiente com a própria massa carcerária. A tática para o 

estabelecimento e consolidação das organizações criminosas brasileiras, portanto, 

pressupõe o amplo descaso estatal para com as demandas da população carcerária 

pátria.  

Tal “fenômeno”, ademais, demonstra a plena capacidade da massa carcerária 

brasileira, a despeito de seu perfil caracterizado pela baixa escolaridade, compreender 

seus próprios direitos e se organizar para resistir às estruturais e aparentemente 

insolúveis ilegalidades do cárcere pátrio. A inobservância do direito de pedir na 

realidade prisional brasileira, assim, não pode ser atribuída automaticamente à 

escolaridade dos reclusos, mas especialmente à ausência de disposição, por parte do 

próprio Estado, de mecanismos adequados para as pessoas presas acessarem 

formas institucionalizadas para ter seus pleitos efetivamente ouvidos e, atendidos ou 

ao menos respondidos pelo próprio Estado. Apresentar propostas para promoção 

deste acesso será o objetivo do próximo e último Capítulo deste trabalho. 

  

                                                 
da força para casos em que a ordem social por ele instituída ou o seu monopólio estejam ameaçados: 
“Com a expansão do PCC, e a consequente reconfiguração do poder, a violência física deixou de ser 
a única base das relações de dominação, bem como essas relações perderam seu caráter interpessoal 
e passaram a ser regulamentadas pela organização, que tomou para si a prerrogativa de utilização da 
força física contra quem não age de acordo com os novos princípios e valores impostos. Nesse 
processo, os presos foram sendo despojados da prerrogativa de utilização da força física e do exercício 
do poder individual sobre o outro, enquanto o PCC passou a centralizar as decisões nos mais variados 
aspectos da vida prisional e a monopolizar o uso da violência física, para regulamentar e controlar as 
relações sociais no interior das massas encarceradas”. DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC...Op. Cit., 
p. 114. 
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CAPÍTULO III – PELA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DE PEDIR DA PESSOA 
PRESA 

 

Como criar condições para que a pessoa presa possa perseguir seus direitos 

no Brasil? Apresentado o direito de pedir das pessoas presas como potência 

democrática ainda não concretizada, resta refletir em caminhos para inserir este 

direito na realidade penitenciária brasileira.  

Neste Capítulo, oferece-se reflexões de caráter propositivo, apresentando 

propostas ao desenvolvimento do direito de pedir da pessoa presa. Na Seção 3.1., 

apresenta-se a discussão e os fluxos de expansão e retração da prison litigation nos 

Estados Unidos, movimento político centrado no exercício do direito de petição, 

protagonizado por pessoas presas, que obteve uma série de conquistas históricas e 

forjou uma teoria dos direitos dos presos nos EUA. Na Seção 3.2., por sua vez, 

discute-se propostas para o desenvolvimento do direito de petição, tanto na esfera 

administrativa como jurisdicional, a partir da realidade penitenciária brasileira. 

Finalmente, na Seção 3.3., propõe-se o papel da academia, e, especialmente, das 

faculdades de direito, na superação das inconstitucionalidades do cárcere, inclusive 

por meio do incentivo ao direito de pedir da pessoa presa. 
 

3.1. HISTÓRIAS DA PRISON LITIGATION NOS EUA: AS ONDAS DE 
PROGRESSO E RETRAÇÃO DE UM MOVIMENTO DE LUTA POLÍTICO-
CARCERÁRIA CENTRADO NO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
Inaugura-se o presente Capítulo com o estudo dos tensionados cenários 

políticos de estabelecimento, desenvolvimento, contenção e potencialidade que giram 

em torno da prison litigation nos Estados Unidos, isto é, da litigância jurisdicional 

promovida pelas próprias pessoas privadas de liberdade, no país que mais encarcera 

no mundo. 

Releva destacar, como afirmação introdutória, que se adentra em um tema 

complexo e permeado por particularidades regionais da Federação norte-americana, 

pouquíssimo tratado no Brasil, mas cuja discussão se insere, ao mesmo tempo, tanto 

no contexto de expansão sem precedentes do encarceramento em massa dos 

Estados Unidos, como no de criação de uma “teoria constitucional dos direitos dos 
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presos”. Desta forma, sem pretensão de esgotar as riquíssimas possibilidades que o 

tema oferece, esta Seção será desenvolvida por meio do relato de histórias. Histórias 

de transformação social, que retratam o papel do direito de petição na luta política de 

reconhecimento dos direitos das pessoas reclusas, e que, principalmente, são 

protagonizadas pelas próprias pessoas privadas de liberdade. 

Como toda boa história de luta política, a da prison litigation é permeada por 

protagonistas esquecidos, vitórias inesperadas, fortes reações conservadoras e um 

pequeno lume de esperança, que seguirá aceso mesmo nos cenários mais adversos. 

Apresentar esta narrativa é o objetivo da Seção. 

 
3.1.1. Ruíz v. Estelle e o protagonismo da população prisional para a superação 

da doutrina da hands-off nos Estados Unidos 
 

STEEL ON STEEL 
 
Night shadows dance on the wall, 
I hear the sound of steel on steel 
echo and re-echo 
through these cold cells. 
 
Officials pace the catwalks, 
counting and recounting, 
"Ruiz are you there?" 
Yes, I am still here. 
You laugh. I hear it 
echo and re-echo 
through these sad cells. 
 
"Ruiz, what do you see, 
alone in that cell at night?" 
 
I see your face without its mask,  
I see ships full of Blacks in chains, 
I see the slaughter of my 
Ancestors— 
Mexicans and Indians,  
I see you steal their lands, 
you sit on the face of the poor 
in the free world you lock us out 
so we steal, then you lock us in 
with the sound of steel on steel  
that echoes and re-echoes  
through these lonely cells.  
 
I see you try to break us 
see you isolate and kill, 
then call us killers, 
call us violent so we escape 
a little while: drink, drug 
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ourselves, for which you 
lock us in again, the 
sound of steel on steel 
echoes and re-echoes 
through these bitter cells. 
 
"Ruiz, you just one Mexkin. You 
lost your youth, your hair is gray. 
What do you think you gained?" 
 
I'm the huevon Mexican, cell-taught, 
self-taught, the original writ-writer, 
chained up and locked down 
for a lifetime. I'm the Mexican 
who never gave up, who fought till 
every prisoner, guard, and lawyer 
in America knows me, I taught myself 
to use your tools: I'm Ruiz, 
unbroken for all your torture, 
all your shackles and steel on steel 
that echoes and re-echoes 
through these dark cells. 
 
When the Eagle killed the Serpent 
a Nation was born; when the people rise 
my Nation is born: I am 
whole in The People's Nation. 
The people will judge you, not me. 
You are the one trapped 
in the sound of steel on steel 
which echoes and re-echoes 
through these empty cells307. 

 

                                                 
307 Tradução livre do poema “Aço sobre Aço”: “Sombras noturnas dançam na parede, eu ouço o som 
do aço sobre aço, ecoa e re-ecoa através destas celas frias. Funcionários andam pelos pavilhões, 
contando e recontando, “Ruíz, você está aí? ”. Sim, ainda estou aqui. Você ri, eu ouvi isso. Ecoa e re-
ecoa através destas celas tristes. “Ruíz, o que você vê, sozinho naquela cela à noite?” Eu vejo seu 
rosto sem máscaras, eu vejo navios cheios de negros acorrentados, eu vejo a matança dos meus 
ancestrais – mexicanos e indígenas. Eu vejo você roubar as terras deles, você sentar na face dos 
pobres neste mundo livre que vocês nos trancou de fora. E nós roubamos, então você nos tranca para 
dentro, com o som do aço sobre aço que ecoa e re-ecoa através destas celas solitárias. Eu vejo que 
você tenta nos destruir, vejo você isolar e matar, então nos chama de assassinos, chama-nos de 
violentos e para esquecer por um tempo: bebemos e nos drogamos, pelo que você nos tranca 
novamente, o som do aço sobre aço que ecoa e re-ecoa através destas celas cruéis. “Ruíz, você é 
apenas um hispânico. Você perdeu sua juventude, seu cabelo é grisalho. O que você pensa que 
ganhou?”. Eu sou o “mexicano preguiçoso”, aprendi nas celas, sou autodidata, o original writ-writer¸ 
acorrentado e trancado por toda a minha vida. Eu sou o mexicano que nunca desistiu, que lutou até 
que cada preso, agente penitenciário e advogado na América me conhecesse. Eu aprendi sozinho a 
usar suas ferramentas: sou Ruíz, indestrutível a toda a sua tortura, a todas as suas algemas e a todo 
aço sobre aço que ecoa e re-ecoa através destas celas escuras. Quando a Águia matou a Serpente 
uma nação nasceu; quando o povo se levanta minha Nação nasce: eu sou completo na Nação do Povo. 
O povo julgará você, não eu. Você é o único preso no som do aço sobre aço que ecoa e re-ecoa através 
destas celas vazias”. RUÍZ, David Resendez. Steel on steel. The Texas Observer: Austin, edição de 
02 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<https://archives.texasobserver.org/issue/2005/12/02#page=21>. Acesso em 06 de março de 2021. 
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David Resendez Ruíz, autor do poema que inaugura esta subseção, foi um 

indivíduo que permaneceu cinquenta e três dos seus sessenta e quatro anos de vida 

custodiado em unidades prisionais estadunidenses308. Ruíz, que calculou ter passado 

mil quatrocentos e sessenta dias em isolamento e sofrido ao menos setenta e cinco 

falsas acusações de oficiais prisionais texanos309, é considerado um dos mais 

combativos e conhecidos ativistas de direitos humanos das pessoas presas da história 

norte-americana, especialmente por conta de sua trajetória de vida como “writ 

writer”310, isto é, como indivíduo que, mesmo encarcerado, redigia diversas e 

importantes petições administrativas e jurisdicionais em favor dos presos e contra o 

sistema prisional – a despeito de ter aprendido sozinho a ler, escrever e redigir 

documentos legais, durante seu extenso tempo encarcerado. 

Este ativista, o terceiro de treze filhos de um casal de migrantes mexicanos, é 

protagonista do mais longo processo de litigância prisional dos Estados Unidos, e 

reconhecidamente o “maior e mais contundente” envolvendo o sistema prisional 

texano311. Antes de adentrar na análise do caso em si e na contribuição deste e de 

outros personagens desta história, porém, algumas considerações acerca das 

                                                 
308 “Born to migrant workers on May 15, 1942, and dying on November 12, 2005, David Resendez Ruíz 
spent all but eleven of his sixty-four years in captivity. Ruíz was the third youngest of thirteen children 
born to Carlos Martinez Ruiz and Maria Resendez Ruíz. The family traveled daily from the urban 
enclaves of Austin, Texas, their home, to surrounding counties to work in the fields of large farmers and 
farm owners. When times were particularly tough, they would travel as far as Arizona, Colorado, 
Michigan, Minnesota, North Dakota, Oklahoma, and Wisconsin to find temporary work as “stoop 
laborers,” but the return trip would always bring them home to the city of Austin”. CHASE, Robert T. Cell 
Taught, Self Taught: The Chicano Movement Behind Bars - Urban Chicanos, Rural Prisons, and the 
Prisoners’ Rights Movement, p. 2. Disponível em: 
<https://www.stonybrook.edu/commcms/history/documents/Chase-Cell-Taught.pdf>. Acesso em 06 de 
março de 2021. 
309 “As a veteran of the prisoners’ rights struggle in Texas, Ruíz had suffered at the hands of the state. 
In his unpublished memoir, he calculated the wages of his personal trials through the price of his own 
skin—he calculated that he spent 4,825 hours in solitary confinement, received 214 “brutal beatings,” 
suffered 104 attempts by prison officials to persuade him to make a deal and drop all legal proceedings 
in return for his freedom, 1,460 days in isolation, and suffered over seventy-five false accusations by 
Texas prison officials”. Ibidem, p. 13. 
310 “Although TDC considered his legal work as “agitation,” fellow prisoners referred to Cruz as a “writ 
writer”. […] Reflecting on his transformation from knife fighter to politicized writ writer, Ruíz wrote that 
by the late 1960s he had begun to focus his rage on the building tender system, which he saw as the 
root of all the evils in TDC: “I came to hate those prisoners who did the officers’ dirty work mainly to 
receive extra privileges or a soft job”. Ibidem, p. 9 e 13. 
311 FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making and the Modern State: how the 
courts reformed America’s Prisons. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1998, p. 
80. 
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particularidades do sistema processual norte-americano e do contexto histórico de 

mudança que conforma todo o caso são relevantes. 

Tradicionalmente, construiu-se na sistemática processual norte-americana o 

direito de o particular acessar diretamente as cortes, litigando em nome próprio (pro 

se litigation)312. Tal simples característica/prerrogativa, projetada como pressuposto 

do direito de acesso à justiça e do devido processo legal, confere grande abrangência 

ao direito de petição (e, conforme será tratado em subseção seguinte, diverge 

frontalmente do sistema brasileiro), permitindo que, via de regra, pessoas possam 

apresentar ao Poder Judiciário suas queixas sem o intermédio de advogados. 

Aos indivíduos reclusos, por sua vez, reconheceu-se o direito de acessar 

amplamente as cortes, tanto para impetrar writs de Habeas Corpus contra prisões 

ilícitas313, como para apresentar petições lastreadas no Civil Rights Act of 1871314, isto 

                                                 
312 Conforme o 28 U.S. Code § 1654, em todos os tribunais dos Estados Unidos, as partes podem 
pleitear e conduzir os próprios casos pessoalmente ou por advogado: “In all courts of the United States 
the parties may plead and conduct their own cases personally or by counsel as, by the rules of such 
courts, respectively, are permitted to manage and conduct causes therein (June 25, 1948, ch. 646, 62 
Stat. 944; May 24, 1949, ch. 139, § 91, 63 Stat. 103)”. ESTADOS UNIDOS. 28 U.S. Code § 1654 – 
Appearance personally or by counsel. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1654>. Acesso em 16 de março de 2021. 
313 Destaca-se, entretanto, o entendimento dos tribunais norte-americanos de que o Habeas Corpus se 
restringia a questionamentos relativos ao processo em que o recluso estava sendo julgado, não 
abrangendo as condições de seu encarceramento subsequente: “Habeas corpus, a venerable English 
writ, had evolved during the seventeenth century into a means by which courts could review the legality 
of a prisoner’s confinement and other release in appropriate circumstances. Established by statute in 
the United States, its scope remained narrow until well into the twentieth century. It was not until either 
Frank v. Magnum, in 1915, or Moore v. Dempsey, in 1923, that the Supreme Court Declared that habeas 
review was available for constitutional imperfections in the prisoner’s trial, and not solely for jurisdictional 
violations by the trial court. Even after this hurdle had been overcome, federal courts maintained that 
habeas corpus was directed to the process by which the prisoner had been convicted, and not to the 
conditions of his subsequent confinement. The standard formulation was that the writ is not designer “to 
superintend the treatment and discipline of prisoners in penitentiaries, but onlu to deliber from 
imprisonment those who are illegally confined”. The judges never really explained why this was true; 
most of them regarded it as a relatively uncontroversial interpretation of the habeas statute”. FEELEY, 
Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 31. 
314 O Civil Rights Act of 1871 prevê a responsabilização aos indivíduos que, agindo em nome do Estado, 
privam outros de seus direitos constitucionais ou federais: “Every person who, under color of any 
statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, 
subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction 
thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, 
shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for 
redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such 
officer's judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated 
or declaratory relief was unavailable”. (42 U.S. Code § 1983.Civil action for deprivation of rights). 
ESTADOS UNIDOS. 42 U.S. Code § 1983.Civil action for deprivation of rights. Disponível em: 
<https://cutt.ly/fz142pp>. Acesso em 16 de março de 2021. 
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é, referentes a reivindicações de violações de direitos civis cometidas contra cidadãos 

americanos por “pessoas agindo em nome do Estado”315. 

Até aproximadamente a metade da década de 1960, entretanto, prevaleceu o 

entendimento nas cortes estadunidenses que “o Governo dos Estados Unidos não 

está preocupado com, nem tem poder de controlar ou regular a disciplina interna das 

instituições penais de seus estados constituídos”, que “pessoas privadas de liberdade 

em unidades prisionais estaduais precisam compreender que agentes prisionais são 

investidos de plena discrição no que diz respeito à sua custódia”, e que “não é função 

das cortes supervisionar o tratamento e disciplina dos presos nas penitenciárias, mas 

apenas retirar do cárcere aqueles que estão ilegalmente confinados”316.  

No período, este entendimento jurisprudencial resultou no que foi alcunhado 

como a doutrina da “hands-off” 317 (em tradução literal, “doutrina da não-interferência”), 

tendo como pilares pressupostos tanto processuais como materiais, e que podem ser 

sintetizados na tese de que as cortes deveriam se abster de deliberar acerca de 

demandas trazidas por custodiados em estabelecimentos prisionais contra seus 

custodiantes. 

Em primeiro lugar, a abstenção se fundamentava na ausência de medidas 

processuais adequadas para apresentar tais demandas: tanto os writs de habeas 

corpus como as ações fundamentadas no Civil Rights Act of 1871 demonstraram-se 

inapropriados para questionar as condições prisionais de custódia, seja porque o 

Habeas Corpus não se prestaria ao questionamento do tratamento e da disciplina 

dispensados pela administração prisional, ou porque tais reinvindicações não 

preencheriam um dos requisitos exigidos no Civil Rights Act of 1871, qual seja, a 

necessidade de que o agente violador de direitos agisse “em nome do Estado” – visto 

                                                 
315 “Apart from habeas corpus, state prisoners could also bring actions under the Civil Rights Act, which 
provides federal remedies against anyone who, acting “under color of” state law, deprives the person of 
his constitutional rights. […] it applied to constitutional violations in any setting, and it provided for a 
much wider, more flexivle range of remedies than habeas, including both injuctions and money 
damages”. FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 32. 
316Ibidem, p. 30. 
317 FEELEY e RUBIN sustentam que, antes da década de 60, o entendimento não era considerado 
propriamente uma “doutrina”, mas consistia “meramente em uma maneira para as cortes federais 
responderem ao fluxo um tanto desconcertante de reclamações de presos que receberam”: “Before 
then (1960s), it was not seen as a doctrine at all, but merely as a proper way for federal courts to respond 
to somewhat bewildering flow of prisoner complaints that they receicves. Most of these complaints were 
summarily rejectes withe the casual scorn that courts bestow on pro se petitions advancing untenable 
legal claims, but there are enough written decisions to illuminate the prevailing rationale”. Ibidem, p. 31. 
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que, ao agir de forma não autorizada por lei, o agente prisional estaria tomando ações 

sob sua própria autoridade, e não a conferida por lei318. 

A hands-off, ademais, carregava elementos materiais bem definidos, 

fundamentando a doutrina nas teses de que tanto as cortes estaduais como federais 

(i) não teriam jurisdição para deliberar sobre o tema da custódia dos presos, em 

decorrência da separação de poderes (visto que a administração penitenciária seria 

atribuição do Poder Executivo); (ii) não teriam expertise em penologia e criminologia 

(em uma compreensão de que tais matérias seriam reservada aos indivíduos que 

estão inseridos no dia-a-dia prisional); e de que,  (iii) ao interferir na ordem prisional, 

o juízo poderia subverter a disciplina imposta pela administração319. 

Entre as décadas de 60 e 70, entretanto, o cenário da hands-off começou a 

mudar tanto no que diz respeito à garantia de acesso das pessoas presas ao Poder 

Judiciário, bem como na viabilidade de intervenção jurisdicional para corrigir e reparar 

a inconstitucionalidade das condições de custódia das penitenciárias norte-

americanas. Tais mudanças, por sua vez, foram protagonizadas pelos próprios 

indivíduos reclusos que, apesar da hostilidade dos tribunais de todo o país, persistiam 

em reivindicar seus direitos por meio do direito de petição, muitas vezes litigando em 

causa própria, até suplantar a referida doutrina. 

Quanto ao acesso dos presos às cortes, a própria Suprema Corte dos Estados 

Unidos reconheceu, a partir de petições apresentadas por pessoas reclusas em todo 

o país, não apenas a inconstitucionalidade da imposição de restrições ao 

                                                 
318 Ibidem, p. 32-33. 
319 PALMER, John W. Constitutional rights of prisoners. 9ª Ed. New Jersey: Matthew Bender & 
Company, p. 352. 
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peticionamento prisional (Monroe v. Pape320, Cooper v. Pate321 e Johnson v. Avery322), 

mas também o dever das administrações prisionais de prestação positiva em ordem 

a garantir o referido direito, com a disponibilização de material necessário para o 

peticionamento (como bibliotecas jurídicas no interior das unidades prisionais) e de 

assistência jurídica para que o recluso possa apresentar suas demandas 

adequadamente (Bounds v. Smith323-324). 

                                                 
320 Em Monroe v. Pape, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu, de forma inédita, que “age 
em nome do Estado” o agente público que, no exercício de suas funções, viola leis estaduais – 
compreendendo que policiais municipais, ao conduzir uma busca e apreensão injustificada, podem ser 
responsabilizados por meio do Civil Right Act de 1871. ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. 
Monroe v. Pape, 365 U.S. 167 (1961). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/365/167/>. Acesso em 07 de março de 2021. 
321 Em Cooper v. Pate, a Suprema Corte dos Estados Unidos também inovou ao reconhecer que as 
petições baseadas no Civil Rights Act de 1871 podem ter como fundamento a violação da Bill of Rights, 
isto é, não apenas das disposições originárias da Constituição dos Estados Unidos, mas também de 
suas emendas. Tal entendimento permitiu que os reclusos reivindicassem a violação à 8ª Emenda, 
alegando a violação em seu direito de permanecer livre de “punições cruéis ou desumanas”: “The 
hands-off doctrine has subsided in importance and has probably been sent to the dustbin of history. 
One extremely important step in the doctrine’s decline was Cooper v. Pate, in which the United States 
Supreme Court expressly held that a state prisoner could bring suit against his or her keepers under the 
Civil Rights Act”. PALMER, John W. Constitutional…Op. Cit., p. 351. A íntegra do caso pode ser 
acessada em: ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Cooper v. Pate, 378 U.S. 546 (1964). 
Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/546/>. Acesso em 07 de março de 
2021. 
322 Em Johnson v. Avery, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que, tendo em vista que o 
objetivo básico do habeas corpus é permitir aos indivíduos presos ilegalmente obter sua liberdade, é 
fundamental que o acesso dos presos às cortes, com o intuito de apresentar suas queixas, não seja 
indeferido ou obstruído: “This Court has constantly emphasized the fundamental importance of the writ 
of habeas corpus in our constitutional scheme [...]. Since the basic purpose of the writ is to enable those 
unlawfully incarcerated to obtain their freedom, it is fundamental that access of prisoners to the courts 
for the purpose of presenting their complaints may not be denied or obstructed. For example, the Court 
has held that a State may not validly make the writ available only to prisoners who could pay a $4 filing 
fee. Smith v. Bennett, 365 U. S. 708 (1961). And it has insisted that, for the indigent as well as for the 
affluent prisoner, post-conviction proceedings must be more than a formality”. ESTADOS UNIDOS. U.S. 
Supreme Court. Johnson v. Avery, 393 U.S. 483 (1969). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/393/483/>. Acesso em 07 de março de 2021. 
323 Em Bounds v. Smith, pela primeira vez a Suprema Corte dos Estados Unidos sustentou que o direito 
de acesso às cortes inclui a obrigação positiva aos agentes prisionais de assistir os reclusos na 
preparação e preenchimento de “documentos legais compreensíveis/significativos”, promovendo 
acesso a bibliotecas jurídicas ou assistência adequada por pessoas treinadas em direito: “The 
fundamental constitutional right of access to the courts held to require prison authorities to assist 
inmates in the preparation and filing of meaningful legal papers by providing prisoners with adequate 
law libraries or adequate assistance from persons trained in the law”. ESTADOS UNIDOS. U.S. 
Supreme Court. Bounds v. Smith, 430 U.S. 817 (1977). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/430/817/>. Acesso em 07 de março de 2021. 
324 Em 1996, entretanto, em Lewis v. Casey, em contexto histórico de contenção da prison litigation, a 
Suprema Corte dos Estados Unidos reinterpretou o direito de acesso dos presos às cortes, adotando 
uma visão mais restritiva. Conforme o entendimento posterior da Corte, o direito em comento não é 
necessariamente violado quando as unidades prisionais não dispõem de estruturas para estudo, 
bibliotecas jurídicas ou assistência jurídica, “a não ser que os presos tenham sido substancialmente 
prejudicados por estas deficiências”. ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Lewis v. Casey, 518 
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Entre 1960 e 1970 também foram proferidas as primeiras decisões que 

reconheceram a violação de direitos de pessoas presas em decorrência da 

inconstitucionalidade das condições de encarceramento penitenciárias. Neste cenário 

de mudança paradigmática, a litigância prisional no Arkansas foi pioneira: em Talley 

v. Stephens, a Corte Distrital daquele estado reconheceu que pessoas privadas de 

liberdade não perdem todos os seus direitos por conta do encarceramento, e que as 

autoridades prisionais não detêm o direito de (i) infligir punições cruéis e desumanas 

por conta de violações da disciplina prisional; (ii) discriminar um determinado grupo 

de reclusos, ou (iii) negar acesso dos presos às cortes para perseguir proteção 

jurisdicional de seus direitos constitucionais325; e, em Holt v. Sarver, a Corte finalmente 

consignou, pela primeira vez, que a totalidade das condições do sistema prisional de 

Arkansas violava os direitos constitucionais das pessoas presas, visto que infligia 

punição cruel e desumana326, asseverando que o estado teria falhado nos deveres 

constitucionais mais básicos à população prisional, de modo que sequer teria 

garantido às pessoas reclusas o direito de “adormecer à noite sem o medo de ter suas 

gargantas cortadas antes do amanhecer”327. 

                                                 
U.S. 343 (1996). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/518/343/>. Acesso em 
07 de março de 2021. 
325 “Although persons convicted of crimes lose many of the rights and privileges of law abiding citizens, 
it is established by now that they do not lose all of their civil rights, and that the Due Process and Equal 
Protection Clauses of the 14th Amendment follow them into the prison and protect them there from 
unconstitutional administrative action on the part of prison authorities carried out under color of State 
law, custom, or usage. More specifically, prison authorities are not permitted to inflict upon convicts cruel 
and unusual punishments for violations of prison rules; they may not discriminate invidiously against a 
prisoner or class of prisoners; and they may not deny to a prisoner reasonable access to the courts to 
test the validity of his confinement or to secure judicial protection of his constitutional rights”. ESTADO 
DO ARKANSAS. United States District Court E. D. Arkansas. Winston TALLEY, William Warren Hash, 
and Vernon Sloan, Petitioners, v. Dan D. STEPHENS, Superintendent of the Arkansas State 
Penitentiary, Respondent. Disponível em: <https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-AR-
0007-0001.pdf>. Acesso em 08 de março de 2021. 
326 “Soon thereafter, perhaps sensitized by the Attica riot and its aftermath to the deprivations that 
characterized prison life, courts began to grant ongoing relief in cases based on sometimes uncontested 
evidence of brutal and disgusting conditions not just in isolation cells but throughout facilities. The first 
case to require wholesale reform was in Arkansas in 1970”. SCHLANGER, Margo. Civil Rights 
Injunctions Over Time: A Case Study of Jail and Prison Court Orders, p. 11. Disponível em: 
<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2291&context=articles>. Acesso em 08 
de março de 2021, p. 11. 
327 Trata-se de tradução livre do seguinte trecho da decisão: “The Court is of the view that if the State 
of Arkansas chooses to confine penitentiary inmates in barracks with other inmates, they ought at least 
to be able to fall asleep at night without fear of having their throats cut before morning, and that the State 
has failed to discharge a constitutional duty in failing to take steps to enable them to do so”. ESTADO 
DO ARKANSAS. United States District Court E. D. Arkansas. Holt v. Sarver, 300 F. Supp. 825 (E.D. 
Ark. 1969). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/300/825/1820796/>. Acesso em 08 de março de 2021. 
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É neste cenário que se insere a petição escrita à mão e apresentada por David 

Ruíz, em 1972, contra o diretor do Texas Department of Corrections (TDC), William J. 

Estelle. Nesta, Ruíz alegou ter seus direitos constitucionais violados, em conformidade 

à oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, por sofrer pena cruel e 

desumana decorrente da superlotação do sistema prisional estadual, da precariedade 

do tratamento de saúde ofertado aos presos e da ausência de proteção à sua 

integridade física e segurança. Ruíz relatou, ainda, casos em que pessoas presas 

eram objeto de severas e arbitrárias punições – inclusive físicas – promovidas pelos 

agentes prisionais e até por outros indivíduos reclusos (os “building tenders”, presos 

que eram apontados pela administração prisional para infligir punições corporais 

contra outros reclusos, consistindo em prática reconhecidamente recorrente no 

sistema carcerário texano)328. 

Uma vez apresentada a petição por Ruíz, outro personagem relevante ao caso 

entrou em cena. Trata-se de William Wayne Justice, juiz entre 1968 e 2009 da Corte 

Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Texas, e que já naquela época 

havia adquirido a reputação de “ativista” por decisões marcantes sobre temas como 

dessegregação racial nas escolas, incentivo à habitações públicas para pessoas 

vulneráveis e fim da discriminação eleitoral e no trabalho329.  

William Wayne Justice foi quem recebeu, em 1972, a petição de quinze páginas 

escrita por Ruíz. Em discurso apresentado em 1990 em Stanford, o magistrado 

apresentou o que considerava como as “origens de Ruiz v. Estelle”, reconhecendo 

que, em sua visão, aquele caso teria começado antes mesmo dele se tornar juiz330. 

Isto porque, quando era United States Attorney (representante do governo federal em 

processos penais cíveis, atuando nos distritos federais) e ocasionalmente 

                                                 
328 Não foi possível obter, nesta pesquisa, a petição inicial apresentada por David Ruíz, entretanto 
promoveu-se a “citação da citação” (apud) do trecho presente na seguinte obra: MORGAN, Robert D. 
The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology. Parcialmente disponível em: 
<https://cutt.ly/hzjCLcK>. Acesso em 08 de março de 2021. 
329 “Appointed to the district court by Lyndon Johnson in 1968, Judge Justice had quickly gained a 
reputation as an activist. By the time he began to address conditions in the state prisons, he had already 
handed down landmark rulings involving bilingual education, voter and employment discrimination, 
desegregation of schools and public housing, and conditions in custodial facilities for juveniles, the 
accused, and the mentally retarded. Prison reform was thus a natural extension of his abiding concern 
with the rights of legally marginalized individuals”. FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial 
Policy Making…Op. Cit., p. 80-81. 
330 O discurso de William W. Justice foi transcrito e reproduzido pela Stanford Law Review em: 
JUSTICE, William Wayne. The Origins of Ruiz v. Estelle. In: Stanford Law Review, Stanford, v. 43, n. 
1 (Nov., 1990), pp. 1-12, nov. 1990, p. 2. 
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acompanhava petições apresentadas por reclusas perante a Corte Distrital do Texas, 

o autor já notara algumas problemáticas processuais que resultavam em grandes 

disparidades entre as partes litigantes331. 

Segundo William Justice, o juiz que o antecedeu na Corte adotava o seguinte 

procedimento-padrão: primeiro o recluso peticionário era chamado, e convidado a 

contar sua história. Ato contínuo, este sujeito “tentaria dar, ao melhor das suas 

habilidades, uma narrativa acerca do incidente ou incidentes que o fizeram apresentar 

a petição. Frequentemente esta narrativa seria difícil de seguir”332. Em seguida, o juízo 

“questionaria se o recluso teria alguma prova sobre o fato relatado, além de seu 

próprio testemunho [...]. Os reclusos poderiam até ter esta prova de tempos em 

tempos, mas eu nunca vi alguma ser apresentada nas audiências em que atuei”333. 

Ao final, os pleitos apresentados seriam invariavelmente não acolhidos. 

Apesar das formalidades que constituíam o devido processo legal serem 

seguidas à risca, William Justice notou, gradativamente, que aquele procedimento 

formal fulminava qualquer possibilidade de as pessoas reclusas peticionárias serem 

efetivamente ouvidas: estas, via de regra litigando em causa própria, simplesmente 

não detinham condições de apresentar materialmente suas queixas334. 

Após assumir sua posição enquanto magistrado Corte Distrital para o Distrito 

Leste do Texas, William Justice asseverou que ficava “muito perturbado quando se 

                                                 
331 Ibidem, p.2-3. 
332 “The procedure, which I observed on several occasions, was as follows: The plaintiff would be sworn, 
and Judge Sheehy would ask him to tell his story. The prisoner would then give, to the best of his ability, 
a narrative account of the incident or incidents that had led him to file his complaint. Frequently this 
narrative would be difficult to follow, since most prisoners were, as prisoners are now, poorly educated, 
with only a rudimentary acquaintance with the English language”. Idem. 
333 “Next, Judge Sheehy would ask the plaintiff if he had any evidence, other than his own testimony, to 
present to the court. Plaintiffs may have had such evidence from time to time, but I never saw any 
presented at the hearings I attended. […]. At the conclusion of the defendant's presentation, Judge 
Sheehy would ask the plaintiff if he had any rebuttal evidence to present. Invariably, the plaintiff would 
not. Judge Sheehy would then dismiss the plaintiff's complaint from the bench”. Idem. 
334 “Since, as I have said, I did not find any failure of due process in the procedure Judge Sheehy had 
worked out, I adopted his approach when I went on the bench. However, the process appeared quite 
different to me as participant than it had when I was merely an observer. The message was brought 
home forcibly to me that prisoners who had no legal representation simply could not effectively present 
their grievances. Pro se prisoners, like other pro se litigants, had great difficulty in framing any kind of 
pleading, and knew nothing of the Federal Rules of Civil Procedure or the Federal Rules of Evidence. 
Their status as prisoners further exacerbated some of their difficulties. It would have been difficult, if not 
impossible, for them to engage in any discovery, had they even known how to do so. […]. I was more 
than troubled by this state of affairs; I was offended by it. Given the fact that TDC was always 
represented by counsel, while prisoners had to appear pro se, and given the consequences that 
inevitably followed, one side of a controversy was routinely going unheard. This, it seemed, and still 
seems, did not accord with the goals and aspirations of our adversarial system of justice”. Idem. 
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encontrava na posição de não acolher, como algumas vezes ocorreu, petições de 

presos que soavam verossímeis”335, de modo que passou a realizar algumas 

pequenas correções, determinadas de ofício, para balancear as forças em disputa. 

Apesar de tais medidas resultarem em pequeno efeito no resultado dos casos, tal 

simples medida parece ter encorajado novas petições prisionais, de modo que o 

magistrado passou a receber “cestas cheias de cartas individualmente preenchidas 

por presos”336. 

A leitura de tais cartas, por sua vez, fizera-o desenvolver “a fundada suspeita 

de que vastos erros vinham sendo sistematicamente perpetrados contra os presos”337, 

fazendo com que decidisse pela necessidade de criar as condições necessárias para 

que, em ao menos um processo, as pessoas reclusas pudessem apresentar 

efetivamente suas demandas. Das cestas de cartas recebidas, o juiz escolheu sete 

casos para o que representaria “um pequeno teste para descobrir se havia alguma 

substância ao que os presos estavam dizendo”338. Dentre elas, a de David Ruíz. Para 

representa-los, o juiz nomeou William Benett Turner, jovem advogado profundamente 

envolvido no tema da prison litigation, e que se tornou outro personagem importante 

à trama. Assim nasceu o caso Ruiz v. Estelle. 

Em 1974, Turner apresentou uma versão revisada da petição de Ruíz, 

consolidada com as queixas dos outros reclusos, e o caso rapidamente se 

transformou em uma class action suit339, em nome de cada pessoa reclusa no Texas 

                                                 
335 Idem. 
336 “I made some initial, and very minor, attempts to correct the balance in these proceedings by, in 
effect, cross-examining the state's witnesses myself. This had little effect on the outcome of the cases, 
but apparently a fairly large effect on my reputation among prisoners. […]. I began to receive what 
amounted to bushel baskets of letters from prisoners, detailing their complaints. (These letters were 
individually composed, and not the result of an organized letterwriting campaign. Having been the object 
of such campaigns launched from both within and without the prison walls, I have learned to recognize 
them)”. Ibidem, p. 4. 
337 “As I read through these baskets of correspondence, I developed a strong suspicion that vast wrongs 
were being systematically perpetrated on the prisoners, and I began to wonder whether such wrongs 
could be addressed in a judicial forum”. Idem. 
338 FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 80-81. 
339 Conforme o Black’s Law Dictionary, a class action suit é uma ação em que a corte autoriza uma 
pessoa ou um pequeno grupo de pessoas a representar os interesses de um grupo maior, 
aproximando-se à compreensão das ações coletivas: “class action. (1909) A lawsuit in which the court 
authorizes a Single person or a small group of people to represent the interests of a larger group; specif., 
a lawsuit in which the convenience either of the public or of the interested parties requires that the case 
be settled through litigation by or against only a part of the group of similarly situated persons and in 
which a person whose interests are or may be affected does not have an opportunity to protect his or 
her interests by appearing personally or through a personally selected representative, or through a 
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contra todas as unidades prisionais estaduais. Conforme destacam FEELEY e RUBIN, 

“isto foi único naquele tempo, e permanece único ainda hoje; nenhum outro sistema 

desta magnitude foi objeto de uma ação versando sobre condições prisionais”340, de 

modo que “o Texas, que tão comumente se orgulha de ter coisas grandiosas, havia 

então embarcado em um processo envolvendo uma série de condições de todas as 

suas vinte e quatro unidades prisionais”341. 

As fases preliminares do processo foram desenvolvidas durante quatro anos, 

e, em 02 de outubro de 1978, a instrução (trial)342 finalmente começou. Tal fase durou 

cento e cinquenta e nove dias, tendo a corte ouvido trezentas e quarenta e nove 

testemunhas e revisado mil quinhentos e sessenta e cinco documentos no período343. 

Quatro meses após o fim da instrução, em 12 de dezembro de 1980, o juiz William 

Wayne Justice sentenciou o caso, decidindo a favor dos reclusos e declarando 

inconstitucional a totalidade das condições do sistema prisional do Texas. A decisão 

de cento e quatorze páginas representa sem dúvidas um grande marco da história 

jurídica estadunidense344, e seu trecho final ecoa a gravidade das conclusões 

jurisdicionais exaradas: 

  
This memorandum opinion has, at some length, cited and summarized the 
evidence indicating the existence of these constitutional violations. But it is 
impossible for a written opinion to convey the pernicious conditions and the 
pain and degradation which ordinary inmates suffer within TDC prison walls-

                                                 
person specially appointed to act as a trustee or guardian”. GARNER, Bryan A. (ed.). Black’s Law 
Dictionary. 5ª Ed. Thomson Reuters: St. Paul, 2009, p. 313. 
340 FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 81-82. 
341 Idem. 
342 Novamente conforme o Black’s Law Dictionary, o “trial” é o momento processual de exame 
jurisdicional das evidências e a determinação das reivindicações legais no procedimento adversarial, 
de modo que se referiu, neste trabalho, como instrução: “trial. (15c) A formal judicial examination of 
evidence and determination of legal claims in an adversary proceeding”. GARNER, Bryan A. (ed.) …Op. 
Cit., p. 1672. 
343 “The trial finally began in Houston on October 2, 1978, and its massive scale reveals the intensity of 
the conflict between the plaintiffs and the TDC. The trial lasted 159 days, as the court heard 349 
witnesses and reviewed 1.565 exhibits. This mother of all prison trials concluded neartly a year later on 
September 20, 1979”. FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 
84. 
344 “The trial convened in October 1978 and adjourned in late December 1980, when Judge William 
Wayne Justice ruled in favor of the prisoners and declared the Texas prison system unconstitutional. At 
the heart of the case was a major shift in constitutional law and legal history. Ruiz v. Estelle also 
represented a social movement struggle over the internal and often-hidden world of prison society and 
its attendant powers of sexual rapaciousness, racial hierarchy, physical abuse, and prison labor”. 
CHASE, Robert T. We are not slaves: rethinking the rise of carceral states through the lens of the 
Prisoner’s Rights Movement. Disponível em: <https://academic.oup.com/jah/article/102/1/73/686880>. 
Acesso em 09 de março de 2021. 



127 

 
 

the gruesome experiences of youthful first offenders forcibly raped; the cruel 
and justifiable fears of inmates, wondering when they will be called upon to 
defend the next violent assault; the sheer misery, the discomfort, the 
wholesale loss of privacy for prisoners housed with one, two, or three others 
in a forty-five foot cell or suffocatingly packed together in a crowded dormitory; 
the physical suffering and wretched psychological stress which must be 
endured by those sick or injured who cannot obtain adequate medical care; 
the sense of abject helplessness felt by inmates arbitrarily sent to solitary 
confinement or administrative segregation without proper opportunity to 
defend themselves or to argue their causes; the bitter frustration of inmates 
prevented from petitioning the courts and other governmental authorities for 
relief from perceived injustices345. 

 

A narrativa da litigância de David Ruíz, finalmente, demonstra o cenário de 

crescimento da prison litigation nos Estados Unidos entre a década de 1960 e os 

primeiros anos de 1980. Trata-se, em última medida, de uma luta política 

protagonizada pelas próprias pessoas privadas de liberdade, e que teve como produto 

importantes conquistas à população carcerária norte-americana: o abandono da 

doutrina da hands-off e o consequente reconhecimento de que o Estado deve tomar 

as medidas necessárias para que a pena cumprida concretamente nas prisões norte-

americanas não seja “cruel ou desumana”.  

 

3.1.2. Ação e reação: os fluxos de expansão da prison litigation com a 
superação da doutrina da hand-off e de retração conservadora 
protagonizada pelo “mito da pasta de amendoim” 

 
Taxpayers have grown justifiably tired of footing the bill for the special 
privileges provided to prisoners when they file their suits. Unlike almost all 

                                                 
345 O referido trecho pode ser traduzido livremente da seguinte forma: “A decisão citou e sintetizou, em 
alguma medida, as evidências que indicam a existência destas violações constitucionais. Entretanto, é 
impossível para uma decisão escrita transmitir as nefastas condições, a dor e a degradação que os 
presos comuns sofrem dentro dos muros das prisões TDC – as experiências horríveis de jovens réus 
primários estuprados à força; os medos cruéis e justificados dos presos, questionando-se quando serão 
chamados para defender o próximo ataque violento; a miséria absoluta, o desconforto, a perda total de 
privacidade para presos alojados com uma, duas ou três outras pessoas em uma cela de quarenta e 
cinco pés ou sufocantemente amontoados em um dormitório lotado; o sofrimento físico e o terrível 
estresse psicológico que devem ser suportados pelos enfermos ou feridos, que não conseguem obter 
tratamento médico adequado; a sensação de abjeto desamparo sentido por presidiários arbitrariamente 
enviados para o confinamento ou segregação administrativa sem a oportunidade de se defender 
adequadamente ou de argumentar em seu favor; a amarga frustração de presos impedidos de 
apresentar petições às cortes e outras autoridades governamentais para obter a correção das injustiças 
sofridas”. ESTADO DO TEXAS. United States District Court for the Southern District of Texas. Ruiz v. 
Johnson, 37 F. Supp. 2d 855 (S.D. Tex. 1999). Disponível em: 
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/37/855/2415783/>. Acesso em 08 de 
março de 2021. 
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Americans, prisoners need not pay filing fees when they file suit; their fees are 
generally waived. Prisoners, with plenty of time and plenty of grudges, 
frequently spend their time filing suit after suit, tying up the courts and draining 
valuable time, money and resources from our already overburdened legal 
system346. 

 

Se em 1960 os reclusos apresentaram oitocentas e setenta e duas medidas 

(entre habeas corpus e reivindicações de direitos civis) nas cortes federais norte-

americanas, o que representou menos de dois por cento de todos os protocolos 

efetuados, em 1965 o número já passava de cinco mil e, em 1971 atingiu mais de 

doze mil petições – dezoito por cento de todos os registros destas cortes347. E este 

era só o começo de um crescimento exponencial da litigância prisional. 

Margo SCHLANGER, em restrita análise às petições protocoladas nas cortes 

distritais referentes a reivindicações de direitos civis apresentadas por pessoas presas 

entre 1970 e 2001 nos Estados Unidos, por sua vez, identificou uma multiplicação 

destas petições no período entre 1970 e 1995, chegando ao total de cerca de quarenta 

mil petições no último ano: 

 
Figura – Novas petições referentes a reivindicações de direitos civis protocoladas por 

pessoas presas em cortes distritais federais, entre 1970 e 2001, nos Estados Unidos348 

                                                 
346 Trata-se de reportagem publicada pelo The New York Times em 03/03/1995, que divulga a 
campanha política promovida pela National Association of Attorneys General, sustentando a 
necessidade de criação de mecanismos legais para a contenção da litigância prisional estadunidense. 
A reportagem teve grande impacto sobre a opinião pública e foi extensamente utilizada nos debates 
legislativos que resultaram no Prison Litigation Reform Act de 1996. O referido trecho pode ser 
traduzido livremente da seguinte forma: “Cresceu a quantidade de pagadores de impostos 
justificadamente cansados de arcar com a conta dos privilégios especiais concedidos aos presos 
quando elaboram suas ações judiciais. Ao contrário de quase todos os Americanos, presos não 
precisam pagar as custas e taxas quando entram com ações judiciais; seus custos são distribuídos por 
todos. Presos, com muito tempo livre e bastante ressentimento, frequentemente gastam seu tempo 
elaborando ações atrás de ações, imobilizando os tribunais e drenando tempo, dinheiro e recursos 
valiosos de nosso já sobrecarregado sistema legal”. VACCO, Dennis C. et al. Free the Courts From 
Frivolous Prisoner Suits. The New York Times, Nova Iorque, edição de 03 de março de 1995.  
Disponível em: <https://www.nytimes.com/1995/03/03/opinion/l-free-the-courts-from-frivolous-prisoner-
suits-486495.html?>. Acesso em 10 de março de 2021. 
347 FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 45. 
348 Trata-se de figura retirada do seguinte texto: SCHLANGER, Margo. Inmate Litigation. In: Harvard 
Law Review, Cambrigde, v. 116, n. 6: pp. 1555-706, 2003, p. 1584. Disponível em: 
<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2295&context=articles>. Acesso em 11 
de março de 2021. 
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A ascensão do número de petições apresentadas por pessoas reclusas 

coincidiu com o progressivo abandono da doutrina da hands-off nos tribunais 

estadunidenses. Entre 1965 e 1970, após o pioneirismo do estado do Arkansas, cortes 

federais do Mississippi, Oklahoma, Florida, Louisiana e Alabama declararam suas 

prisões parcial ou completamente inconstitucionais. Cinco anos depois disso, vinte e 

oito outras jurisdições entraram nesta lista349, com grande proeminência dos estados 

do Sul350.  

Ainda que as pessoas reclusas continuassem a corresponder, disparadamente, 

à “categoria de litigantes” com os menores índices de sucesso nas cortes distritais 

americanas351, é possível sustentar que o movimento de abandono da hands-off 

                                                 
349 FEELEY, Malcolm M; e RUBIN, Edward L. Judicial Policy Making…Op. Cit., p. 40. 
350 “Comprehensive as the prison reform process has been, its impact upon prisons themselves has 
been far from uniform. The process took shape, and exercised its most transformative effects, on prison 
systems in the southern states. Of the first six cases, five, and arguably six, involved systems in the 
South”. Ibidem, p. 41. 
351 “To summarize, before the PLRA's passage in 1996, inmates typically won some relief in about one 
percent of their federal civil rights cases; they received something worth settling for in another six to 
seven percent; and they either simply gave up and decided to quit, or received something justifying the 
withdrawal of the lawsuit, in another six to eight percent of cases. In the rest of the cases, defendants 
won. [...]. At the end of the analysis, the evidence establishes that as of 1995, before the PLRA was 
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representa o início do desenvolvimento de uma “teoria dos direitos dos presos” 

(prisoner’s rights law)352, impulsionada por complementares fatores: o aumento da 

militância e assertividade da população prisional, o desenvolvimento de carreiras 

legais diretamente voltadas à proteção dos direitos e liberdades civis, a maior atenção 

do Poder Judiciário às demandas dos setores mais vulneráveis da sociedade, e, 

finalmente, à publicização cada vez maior das sórdidas condições que costumam 

caracterizar a vida nas prisões353. 

A partir especialmente da segunda metade da década de 1980, entretanto, uma 

grande movimentação na esfera pública – de caráter conservador – surge no sentido 

de sustentar a necessidade de contenção da prison litigation. A argumentação 

desenvolvida, em resumo, foi de que a facilitação do acesso da população prisional 

às cortes teve como resultado o abarrotamento das cortes federais com frívolas 

petições apresentadas por presos, cujas custas de litigância quase sempre seriam 

suportadas não pelos reclusos, mas pelos próprios contribuintes354 (diante da 

prerrogativa das pessoas em vulnerabilidade socioeconômica litigarem in forma 

pauperis, isto é, mediante a gratuidade do pagamento de taxas e custas judiciais355). 

As reações à expansão da litigância prisional vieram tanto do Poder 

Judiciário356, com o conservador posicionamento da Suprema Corte em precedentes 

                                                 
enacted, plaintiffs were successful in only a small minority of inmate cases filed, and even the successful 
cases usually garnered quite small damages”. SCHLANGER, Margo. Inmate…Op. Cit., p. 1597. 
352 “The demise of the hands-off doctrine and the beginning of prisoners’ rights law: On balance, the 
costs of the hands-off doctrine were ultimately recognized to be too high a price to pay. This conclusion 
was implicit in the numerous lower court cases in the 1960s in which judges, for the first time, began to 
address prisoner petitions on theis merits”. MUSHLIN, Michael B. Rights of Prisoners. Vol. 1. Chapter 
2: Prisoners’ Rights – Overview of Prisoner Rights Law. 5ª Ed. New York: Thomson Reuters, 2017, p. 
13. 
353 Ibidem, p. 14-16. 
354 John Palmer, recepcionando a posição conservadora, expõe a referida argumentação: “As many of 
these lawsuits were filed by prisoners who were indigent, the costs of litigation were in effect paid by the 
taxpayers. There was no meaningful disincentive to filing lawsuit after lawsuit. If a prisoner were lucky, 
filing a lawsuit might gain him or her a trip to a federal court and a day out of the routine life of a prison. 
Perjury or filling false documents was not a disincentive, and it is not uncommon for prisoners to tailor 
the facts of their complaint to those of a reported federal court decision granting relief in another case”. 
PALMER, John W. Constitutional…Op. Cit., p. 413. 
355 “In forma pauperis: [...] In the manner of an indigent who is permitted to disregard filing fees and 
court costs < when suing, a poor person is generally entitled to proceed in forma pauperis”. GARNER, 
Bryan A. (ed.) …Op. Cit., p. 877. 
356 “If all this were not enough of a deterrent, judicial interpretations of prisoners’ constitutional claims 
have made prisoners’ rights cases very difficult to win. Under the Eighth Amendment, a prison condition 
is not unconstitutional unless it amounts to “the wanton and unnecessary infliction of pain”.” ROVNER, 
Laura L. On litigating constitutional challenges to the federal supermax: improving conditions and 
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como Lewis v. Casey357 e Turner v. Safley358; dos governos de Reagan e Bush, 

marcados não pelo desenvolvimento de direitos dos presos, mas, pelo contrário, por 

conta da expansão sem precedentes do encarceramento em massa; como – 

especialmente – do Congresso dos Estados Unidos, que promoveu a ampla e 

definitiva reforma legislativa do Prison Litigation Reform Act, em 1996. 

O golpe determinante e que fundamentou a posição de que “a litigância dos 

presos, mais do que as prisões em si, precisava ser reformada”359 teve origem em 

campanha – sobretudo política – promovida em 1995 pela National Association of 

Attorneys General360. A Associação solicitou aos seus membros nos estados que 

coletassem listas das petições mais banais apresentadas por pessoas presas, 

transformou-as em pequenas e chamativas manchetes, e as divulgou 

agressivamente361.  

                                                 
shining a light. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3149859>. 
Acesso em 14 de março de 2021. 
357 Em Lewis v. Casey, a Suprema Corte dos Estados Unidos reinterpretou o direito de acesso às cortes 
das pessoas reclusas, adotando uma restritiva compreensão, conforme retratado na nota de rodapé 
325. 
358 Em Turner v. Safley (1987), a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que determinada 
regulamentação é válida “mesmo quando atinge direitos constitucionais dos presos” se for 
“razoavelmente relacionada aos interesses penológicos legítimos”: “when a prison regulation impinges 
on inmates' constitutional rights, the regulation is valid if it is reasonably related to legitimate penological 
interests. In our view, such a standard is necessary if "prison administrators…and not the courts, [are] 
to make the difficult judgments concerning institutional operations." […]. Subjecting the day-to-day 
judgments of prison officials to an inflexible strict scrutiny analysis would seriously hamper their ability 
to anticipate security problems and to adopt innovative solutions to the intractable problems of prison 
administration”. ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Turner v. Safley, 482 U.S. 78 (1987). 
Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/482/78/>. Acesso em 14 de março de 
2021. 
359 HERMAN, Susan. Slashing and Burning Prisoners’ Rights: Congress and Supreme Court in 
Dialogue. In: Oregon Law Review, v. 77, pp. 1229-1304, p 1294. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/228596344.pdf>. Acesso em 11 de março de 2021. 
360 Conforme o Black’s Law Dictionary, o “Atttorney General” é o agente estatal responsável em 
assessorar os governos do estado ou dos Estados Unidos em matérias legais, bem como os 
representar em litígios: “attorney general. The chieflaw officer of a state or of the United States, 
responsible for advising the government on legal matters and representing it in litigation. _ "General" is 
a postpositive adjective, not an honorific, so the title should not, strictly speaking, be shortened”. 
GARNER, Bryan A. (ed.) …Op. Cit., p. 176. Trata-se de cargo análogo, em termos de hierarquia, “ao 
de Ministro da Justiça, todavia, possui funções que no Brasil são exercidas pelo Procurador Geral da 
República e também pelo Advogado Geral da União”. FONSECA, Luciana Carvalho. Os cargos de 
Attorney General, U.S. Attorney e State Attorney. Disponível em: <https://cutt.ly/4zX3wkH>. Acesso 
em 15 de março de 2021. 
361 “Laboring under the burdens of having to respond to thousands of lawsuits, most of which are 
frivolous, the attorneys general of the states adopted the tactic of condemning all prisoner litigation as 
frivolous. Their national association canvassed the attorneys general for their lists of top ten frivolous 
prisoner lawsuits and widely disseminated to the press the lists the association collected”. NEWMAN, 
Jon O. Pro se prisoner litigation: Looking for Needles in Haystacks. In: Brooklyn Law Review, v. 62, 
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Passou-se a divulgar, destarte, exemplos do que a Associação apresentou 

como “típicos e recorrentes casos de litigância de presos”: o recluso que teria 

processado o estado pela ausência de opções de saladas na alimentação 

disponibilizada nos finais de semanas e feriados; outro que haveria peticionado contra 

Nova Iorque porque suas toalhas seriam brancas ao invés de beges (de sua 

preferência); e outro que alegaria ter sofrido punição cruel e desumana por conta do 

recebimento de um pote de pasta de amendoim crocante, ao invés da versão cremosa 

do produto362. A mensagem era clara e expressa: “ao invés de dispendermos nosso 

tempo capturando mais criminosos, nós o gastamos decidindo se os alimentaremos 

ou os vestiremos suficientemente”363. 

Os triviais casos apresentados pela Associação em tom de anedota foram 

extensamente veiculados na mídia nacional e repetidamente citados durante os 

debates – inclusive legislativos – para a reforma da litigância prisional. Entretanto, 

evidentemente não representam de forma justa a pluralidade e gravidade de 

reivindicações de presos que chegavam aos tribunais federais, ocultando que o 

“tempo dispendido” pelas cortes costumava se centrar não em pastas de amendoim, 

mas nos perigos da superlotação carcerária, nas agressões físicas e psicológicas 

sofridas pelos reclusos, e nos recorrentes surtos de tuberculose e outras letais 

doenças em unidades prisionais364. 

                                                 
nº. 2, pp. 519-527, 1996, p. 520. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/228615912.pdf>. 
Acesso em 11 de março de 2021. 
362 Tais casos foram especialmente divulgados na mídia através do artigo publicado no New York Times 
que inaugura esta subseção. Conforme o referido artigo, assinado por quatro attorneys general, casos 
típicos de litigância prisional seriam os seguintes: “Typical of such suits is the case where an inmate 
sued, claiming cruel and unusual punishment because he received one jar of chunky and one jar of 
creamy peanut butter after ordering two jars of chunky from the prison canteen. Or the inmate who sued 
because there were no salad bars or brunches on weekends and holidays. Or the case where a prisoner 
is suing New York because his prison towels are white instead of his preferred beige”. VACCO, Dennis 
C. et al. Free the Courts…Op. Cit. 
363 O trecho é a tradução literal de uma frase dita por Mike Moore, Attorney General do Mississippi, em 
conferência concedida em 1995 em Washignton D.C., e reproduzida pelo no Associated Press: 
“Frivolous lawsuits? That’s what attorneys general from across the nation called them at a news 
conference Tuesday on Capitol Hill. They want Congress to impose tighter restrictions on prisoners’ 
civil-rights filings in federal courts, saying the lawsuits cost millions of dollars each year to defend. 
``Instead of spending our time catching more criminals, we spend our time deciding whether we fed 
them enough or we clothed them enough,″ Mississippi Attorney General Mike Moore said”. JESDANUN, 
Anick. Attorneys General Seek Restrictions on ‘Frivolous’ Inmate Lawsuits. Associated Press, Nova 
Iorque, edição de 02 de agosto de 1995. Disponível em: 
<https://apnews.com/article/4bbce1ebc7e7180ffca58fbb4501c8b2>. Acesso em 11 de março de 2021. 
364 “In the absence of hearings, the PLRA Congress focused on anecdote the colorful, reassuringly trivial 
cases that anyone would agree should be dismissed. There was no testimony or discussion about gang 
rape in prison, or on the dangers of overcrowding and the spread of tuberculosis, but there was talk 
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Além disso, as versões apresentadas pela Associação, na tentativa de 

ridicularizar as petições apresentadas pelos presos, eram simplesmente falsas. Jon 

NEWMAN, juiz chefe da United States Court of Appeals 2nd Circuit, em artigo 

apresentado em 1996, decidiu pesquisar os três casos acima citados, visto que “o que 

os attorneys descreveram como típicos casos de litigância prisional não correspondia 

com minha experiência em vinte e quatro anos como juiz federal”365, concluindo que 

a versão dos casos consistia em simplificações hiperbolizadas e irresponsáveis, 

tratando-se de representações simplesmente falsas das demandas apresentadas 

pelos presos.  

No caso das “toalhas beges”, por exemplo, a reivindicação do recluso não era 

a exigência de que o Estado fornecesse toalhas da cor de sua preferência, mas o 

questionamento da licitude da sanção disciplinar que o preso havia recebido pela 

simples utilização de uma toalha – bege – e uma jaqueta enviadas pela família do 

preso, bem como o arbitrário confisco do produto366. Já no caso da pasta de 

amendoim, a ação não dizia respeito à insatisfação do recluso pelo recebimento da 

versão crocante, e não cremosa do produto, mas sim ao fato de que a administração 

prisional havia debitado na conta dele o valor referente a um produto – a pasta de 

amendoim crocante – que ele não havia solicitado. A despeito de não representar 

soma expressiva de dinheiro, “esta quantia não é trivial ao preso cujos limitados 

fundos prisionais foram indevidamente debitados”367. Jon NEWMAN conclui que “o 

                                                 
about peanut butter. The history of the peanut butter story is instructive, for it reveals a distortion in the 
way the public gets information from the media, the Supreme Court, and even from the scholarly press. 
The public's beliefs then become political reality for elected officials”. HERMAN, Susan. Slashing and 
Burning…Op. Cit., p. 1296-1297. 
365 NEWMAN, Jon O. Pro se prisoner litigation…Op. Cit., p. 521. 
366 “In the "beige towel" case, the suit was not brought because of a color preference. The prisoner's 
claim was that the prison had confiscated the towels and a jacket that the prisoner's family had sent him, 
and then disciplined him with loss of privileges for receipt of the package from his family. As he stated, 
the confiscation "cause[d] a burden on my family who work hard and had to make sacrifices to buy me 
the items mention[edl in this claim”. Idem. 
367 “In the "chunky peanut butter" case, the prisoner did not sue because he received the wrong kind of 
peanut butter. He sued because the prison had incorrectly debited his prison account $2.50 under the 
following circumstances. He had ordered two jars of peanut butter; one sent by the canteen was the 
wrong kind, and a guard had quite willingly taken back the wrong product and assured the prisoner that 
the item he had ordered and paid for would be sent the next day. Unfortunately, the authorities 
transferred the prisoner that night to another prison, and his prison account remained charged $2.50 for 
the item that he had ordered but had never received. […]. I readily acknowledge that $2.50 is not a large 
sum of money, and there is a substantial argument that lawsuits for such sums should be relegated to 
forums other than federal district courts”. Ibidem, p. 521-522. 
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ponto mais importante é que aqueles em posição de responsabilidade não devem 

ridicularizar todas as petições prisionais perpetuando mitos sobre algumas delas”368. 

 

3.1.3. Os efeitos do Prison Litigation Reform Act (PLRA), Coleman-Plata v. 
Brown e uma potencial nova onda de direitos humanos no cárcere norte-
americano 
 

Tough-on-crime politics have incresed the population of California’s prisons 
dramatically while making necessary reforms impossible. As a result, the 
state’s prisons have become place “of extreme peril to the safety of persons” 
they house, while contributing little to the safety of California’s residents. 
Although California’s existing prison system serves neither the public nor the 
inmates well, the state has for years been unable or unwilling to implement 
the reforms necessary to reverse its continuing deterioration369. 

 

De toda forma, o Prison Litigation Reform Act (PLRA) se transformou em lei em 

24 de abril de 1996370, recepcionando integralmente o intuito de apresentar resposta 

ao suposto abuso ao uso da jurisdição pelos indivíduos reclusos, bem como tornar 

mais difícil o acesso destes às cortes federais. O PLRA promoveu as seguintes 

mudanças, dentre várias outras: (i) exigiu a exaustão da via administrativa, 

“condicionando o acesso às cortes ao meticulosamente correto uso de procedimentos 

                                                 
368 “The more important point is that those in positions of responsibility should not ridicule all prisoner 
lawsuits by perpetuating myths about some of them”. Idem. 
369 Trata-se de trecho introdutório da deisão da “Corte de Três Juízes” da Califórnia no caso Coleman-
Plata v. Schwarzenegger, reconhecendo o caráter de ampla inconstitucionalidade do sistema prisional 
estadual. Uma tradução livre do referido trecho resultaria no seguinte trecho: “Políticas duras contra o 
crime tiveram como consequência o aumento dramático da população prisional da Califórnia. Como 
resultado, as prisões estaduais se tornaram lugares “de perigo extremo à segurança das pessoas” por 
elas custodiadas, enquanto contribui pouco para a segurança dos habitantes do estado da Califórnia. 
Embora o sistema prisional da Califórnia não seja adequado nem para o público nem para os presos, 
o estado tem sido incapaz ou relutante em implementar as reformas necessárias para reverter sua 
deterioração contínua”. ESTADO DA CALIFÓRNIA. United States District Court Composed of Three 
Judges. Ralph Coleman – Marciano Plata v. Arnold Schwarzenegger, NO. CIV S-90-0520 LKK JFM 
P, Ago. 2009). Disponível em: < https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-CA-0057-0032.pdf/>. 
Acesso em 12 de março de 2021. 
370 A íntegra da reforma legislativa, que tem no ‘42 U.S. Code § 1997e - Suits by prisoners’ sua principal 
reestruturação, mas envolve a alteração e inclusão de diversos outros dispositivos legais, encontra-se 
disponível em: ESTADOS UNIDOS. The United States Congress. Prison Litigation. Reform. In: 104th 
Congress – Public Law 134, publicado em 16 de abril de 1996. p. 66-77. Disponível em: 
<https://www.congress.gov/104/plaws/publ134/PLAW-104publ134.pdf>. Acesso em 12 de março de 
2021. 
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administrativos prisionais onerosos e ‘convidativos-ao-erro’“371-372; (ii) aumentou as 

taxas para propositura das demandas jurisdicionais, reduziu os honorários aos 

advogados litigantes, e limitou as indenizações aos peticionários373; (iii) impôs maiores 

dificuldades à obtenção da gratuidade da justiça (proceeding in forma pauperis), 

impondo uma previsão de barreira que impede que o recluso apresente novas 

petições caso tenha três queixas dispensadas como “frívolas” (three strikes 

provision)374; (iv) exigência de demonstração de que o recluso sofreu lesões físicas, 

em ordem para pleitear indenização por sofrimento mental ou emocional (impedindo, 

portanto, pleitos de indenização exclusivamente por dano psíquico/emocional)375. 

O PLRA também incluiu previsões que dificultaram o questionamento 

jurisdicional do quadro de encarceramento em massa, ainda mais consolidado na 

realidade prisional estadunidense da década de 1990: a partir da reforma, qualquer 

ordem de soltura antecipada determinada em ações de violações de direitos civis 

relacionadas às condições carcerárias não poderia mais ser determinada por juízo 

singular federal, tratando-se de competência de uma composição colegiada de três 

                                                 
371 Trata-se de citação de trecho de texto de Margo SCHLANGER, em artigo publicado em 2015, e que 
detalha o substancial impacto produzido pelo PLRA na realidade prisional estadunidense: 
SCHLANGER, Margo. Trends in prisoner Litigation as the PLRA Enters Adulthood. Disponível em: 
<https://repository.law.umich.edu/articles/1512/>, p. 1-2. Acesso em 12 de março de 2021. 
372 “(a) Applicability of administrative remedies. No action shall be brought with respect to prison 
conditions under section 1983 of this title, or any other Federal law, by a prisoner confined in any jail, 
prison, or other correctional facility until such administrative remedies as are available are exhausted”. 
ESTADOS UNIDOS. 42 U.S. Code § 1997e - Suits by prisoners. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1997e>. Acesso em 12 de março de 2021. 
373 “(d) Attorney’s fees […]. (2) Whenever a monetary judgment is awarded in an action described in 
paragraph (1), a portion of the judgment (not to exceed 25 percent) shall be applied to satisfy the amount 
of attorney’s fees awarded against the defendant. If the award of attorney’s fees is not greater than 150 
percent of the judgment, the excess shall be paid by the defendant. (3) No award of attorney’s fees in 
an action described in paragraph (1) shall be based on an hourly rate greater than 150 percent of the 
hourly rate established under section 3006A of title 18 for payment of court-appointed counsel”. Idem. 
374 “(2)(A)If the judgment against a prisoner includes the payment of costs under this subsection, the 
prisoner shall be required to pay the full amount of the costs ordered. (B)The prisoner shall be required 
to make payments for costs under this subsection in the same manner as is provided for filing fees under 
subsection (a)(2).(C)In no event shall the costs collected exceed the amount of the costs ordered by the 
court. (g) In no event shall a prisoner bring a civil action or appeal a judgment in a civil action or 
proceeding under this section if the prisoner has, on 3 or more prior occasions, while incarcerated or 
detained in any facility, brought an action or appeal in a court of the United States that was dismissed 
on the grounds that it is frivolous, malicious, or fails to state a claim upon which relief may be granted, 
unless the prisoner is under imminent danger of serious physical injury”. ESTADOS UNIDOS. 28 U.S. 
Code § 1915 - Proceedings in forma pauperis. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1915>. Acesso em 12 de março de 2021. 
375 “(e) Limitation on recovery. No Federal civil action may be brought by a prisoner confined in a jail, 
prison, or other correctional facility, for mental or emotional injury suffered while in custody without a 
prior showing of physical injury or the commission of a sexual act (as defined in section 2246 of title 
18)”. ESTADOS UNIDOS. 42 U.S. Code § 1997e...Op. Cit. 
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magistrados376, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) deve-

se demonstrar que a superlotação carcerária é a causa primária da referida violação 

e nenhuma outra medida seria suficiente para remediá-la377; (ii) a corte já deve ter 

buscado medidas menos gravosas, que falharam378; (iii) o réu deve ter quantidade 

razoável de tempo para cumprir as determinações anteriores379. Além disso, a 

normativa determinou que a decisão de soltura antecipada não será concedida a 

menos que a corte a entenda que tal soltura é minuciosamente elaborada, não se 

estende além do necessário para corrigir a violação arguida, e é o meio menos 

intrusivo possível para corrigir tal violação, concedendo peso substancial a qualquer 

impacto adverso na segurança pública ou na operação do sistema de justiça criminal 

causado pela soltura380. 

Em sua proposta de limitar o acesso das pessoas reclusas às cortes, o PLRA 

foi terrivelmente eficiente. Em realidade, a normativa propiciou tanto a brutal redução 

no número de petições apresentadas como a redução de vitórias dos presos nas 

cortes, tendo como consequência a cada vez menor prevalência de decisões 

jurisdicionais regulando as condições prisionais381.  

                                                 
376 “(D) If the requirements under subparagraph (A) have been met, a Federal judge before whom a civil 
action with respect to prison conditions is pending who believes that a prison release order should be 
considered may sua sponte request the convening of a three-judge court to determine whether a 
prisoner release order should be entered”. ESTADOS UNIDOS. 18 U.S. Code § 3626 - Appropriate 
remedies with respect to prison conditions. Disponível em: < 
htt"ps://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3626>. Acesso em 12 de março de 2021. 
377 “(E)The three-judge court shall enter a prisoner release order only if the court finds by clear and 
convincing evidence that— (i)crowding is the primary cause of the violation of a Federal right; and (ii)no 
other relief will remedy the violation of the Federal right”. Idem. 
378 “(3) Prisoner release order.— (A)In any civil action with respect to prison conditions, no court shall 
enter a prisoner release order unless— (i)a court has previously entered an order for less intrusive relief 
that has failed to remedy the deprivation of the Federal right sought to be remedied through the prisoner 
release order […]”. Idem. 
379 “(3) Prisoner release order.— (A)In any civil action with respect to prison conditions, no court shall 
enter a prisoner release order unless— […] (ii)the defendant has had a reasonable amount of time to 
comply with the previous court orders”. Idem. 
380 “(1) Prospective relief.— (A)Prospective relief in any civil action with respect to prison conditions shall 
extend no further than necessary to correct the violation of the Federal right of a particular plaintiff or 
plaintiffs. The court shall not grant or approve any prospective relief unless the court finds that such 
relief is narrowly drawn, extends no further than necessary to correct the violation of the Federal right, 
and is the least intrusive means necessary to correct the violation of the Federal right. The court shall 
give substantial weight to any adverse impact on public safety or the operation of a criminal justice 
system caused by the relief”. Idem. 
381 SCHLANGER, Margo. Trends in prisoner Litigation as the PLRA Enters Adulthood…Op. Cit., 
p. 2. 
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Em análise à figura apresentada ao início da subseção 3.1.2. (“ Novas petições 

referentes a reivindicações de direitos civis protocoladas por pessoas presas em 

cortes distritais federais, entre 1970 e 2001, nos Estados Unidos”), é visível como a 

reforma legislativa resultou na brusca redução do número de petições que chegavam 

até as cortes federais, diante tanto da exigência de exaustão da via administrativa 

como das maiores dificuldades para o recluso obter a gratuidade para peticionar. A 

redução é ainda mais significativa se considerado o quadro de encarceramento em 

massa que permeia o contexto estadunidense da época – em 1990 a população 

prisional custodiada em prisões estaduais e federais era de cerca de setecentas e 

setenta mil pessoas382, enquanto já em 2005 atingiu mais de um milhão e quinhentas 

mil383. 

Além disso, uma das justificativas apresentadas para a defesa do PLRA foi de 

que, ao selecionar com maior rigor os casos que seriam apresentados às cortes, estes 

se tratariam de cases melhor instruídos e, consequentemente, a proporção de vitórias 

dos reclusos nas cortes tenderia a ser maior. Todavia, ocorreu justamente o contrário: 

o PLRA não apenas dificultou o acesso, como também tornou ainda mais difícil para 

os indivíduos reclusos obterem sucesso perante os tribunais384.  

O PLRA, ademais, teve como consequência a redução do número de pessoas 

custodiadas em unidades prisionais reguladas por decisões jurisdicionais. Se, em 

1984, 43% (quarenta e três por cento) da população prisional custodiada em 

penitenciárias estaduais havia sido afetada por alguma regulação promovida pelo 

Poder Judiciário, em 2005 este número reduziu para 22% (vinte e dois por cento)385. 

Exceção a esta regra, e motivo de esperança, é o sistema prisional da 

Califórnia, que foi diretamente afetado por recentes decisões jurisdicionais que 

colocaram ao centro do debate público a superlotação carcerária como razão primária 

da violação de direitos constitucionais dos presos. A decisão da Corte Distrital Federal 

no caso Coleman-Plata v. Schwarzenegger, posteriormente referendada pela 

                                                 
382 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. Bureau of Justice Statistics Bulletin: Prisoners in 1990. 
Disponível em: <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p90.pdf>. Acesso em 12 de março de 2021. 
383 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. Bureau of Justice Statistics Bulletin: Prisoners in 2010. 
Disponível em: < https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p10.pdf>. Acesso em 12 de março de 2021. 
384 Conforme “Table 3: outcomes in Prisoner Civil Rights Cases in Federal District Court, Fiscal Years 
1988-2012”: SCHLANGER, Margo. Trends…Op. Cit., p. 12. 
385 Conforme “Table 8: Incidence of Court Orders, Local Jails and State Prison, 1983-2006”: 
SCHLANGER, Margo. Trends…Op. Cit., p. 17. 
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Suprema Corte no importante precedente Plata v. Brown, iniciou uma nova onda de 

intervenção legal nas prisões dos Estados Unidos, e “oferece a oportunidade de forjar 

um novo senso comum sobre prisões, presos e crime”386.  

O caso tem seu início na década de 1990, ainda antes da publicação do PLRA, 

em dois processos distintos. O primeiro é Coleman v. Wilson, em que a Corte Distrital 

para o Distrito Leste da Califórnia decidiu, em 1995, que “devido ao fracasso 

sistemático em prover adequado tratamento de saúde mental, milhares de pessoas 

reclusas no estado sofrem de violações atuais de direitos e são ameaçados de grande 

violações no futuro”387. Reconheceu-se, assim, a inconstitucionalidade da gestão do 

tratamento de saúde mental nas prisões daquele estado, bem como a utilização, por 

parte da administração, de sanções disciplinares contra reclusos que, por sofrerem de 

doenças mentais, perturbavam a ordem prisional – como o emprego de segregação 

administrativa, uso de tasers e mesmo de armas de fogo 388. O segundo é Plata v. 

Davis, em que a Corte Distrital para o Distrito Norte da Califórnia, em 2001, 

reconheceu que “o tratamento médico provido pelo réu (Califórnia) em cada uma das 

suas prisões é lamentavelmente inadequado e viola o direito constitucional [...] de 

estar livre de punição cruel e desumana”389, descrevendo uma multiplicidade de 

quinze graves problemas com relação ao direito à saúde dos presos naquele estado: 

insuficiência, ausência de qualificação e de supervisão no quadro de funcionários de 

saúde, desorganização de registro dos prontuários médicos, defasagem no 

                                                 
386 SIMON, Jonathan. Mass Incarceration on trial: a remarkable court decision and the future of 
prisons in America. Londres e Nova Iorque: The New Press, 2014, p. 145. 
387 “Plaintiffs consist of a group of inmates who have serious mental disorders. It is undisputed that 
failure to provide treatment for these disorders "could result in further significant injury or the 
`unnecessary and wanton infliction of pain.’ “ […]. As explained above, it is apparent that due to a 
systemic failure to provide adequate mental health care, thousands of class members suffer present 
injury and are threatened with great injury in the future. The court concludes that the record in this case 
demonstrates beyond reasonable debate the objective component of plaintiffs' Eighth Amendment 
claim”. ESTADO DA CALIFÓRNIA. United States District Court, Eastern District of California. Ralph 
COLEMAN, et al., Plaintiffs, v. Pete WILSON, et al., Defendants. No. Civ. S-90-0520 LKK JFM. 912 
F.Supp. 1282 (1995), p. 5 e 6. Disponível em: < https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-CA-
0057-0032.pdf/>. Acesso em 12 de março de 2021. 
388 Ibidem, p. 23-25. 
389 “48. The medical care provided by defendants in each of its prison is woefully inadequate and violates 
the constitutional rights of the named plaintiffs and the plaintiff class under the Eighth and Fourteenth 
Amendments of the United States Constitution to be free from cruel and unusual punishment. There are 
a multitude of problems with the delivery of medical care to plaintiffs and the plaintiff class […]”. ESTADO 
DA CALIFÓRNIA. United States District Court, Northern District of California. Marciano PLATA, et al., 
Plaintiffs, v. Gray DAVIS, et al., Defendants., p. 22. Disponível em: 
<https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-CA-0018-0088.pdf/>. Acesso em 12 de março de 
2021. 
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procedimento de diagnóstico de doenças e realização de testes laboratoriais, 

dificuldade em fornecer tratamento em situações de crise e emergência, dentre 

diversas outras deficiências390. 

Em 2006, entretanto, diante do descumprimento da Califórnia quanto aos dois 

casos, Ralph Coleman e Marciano Plata retornaram às respectivas cortes, pleiteando 

novas medidas em ordem para reforçar as determinações jurisdicionais pretéritas, 

como a imposição de um limite à taxa de ocupação carcerária (population cap) como 

forma de amenizar a crônica e extrema superlotação prisional do CDCR (California 

Department of Corrections and Rehabilitation), que, na época, beirava duzentos por 

cento (isto é, havia o dobro de pessoas reclusas pelo número de vagas disponíveis 

no sistema prisional)391. Na nova petição, os litigantes afirmavam que a superlotação 

constituiria a fonte primária da inconstitucionalidade dos sistemas de tratamento de 

saúde e de saúde mental nos presídios, de modo que não seria possível corrigi-la sem 

que houvesse uma significativa redução do número de pessoas presas. 

O processo resultante desta demanda, Coleman-Plata v. Schwarznegger, teve 

sua formação, instrução e julgamento permeados pelas determinações do Prison 

Litigation Reform Act (PLRA). De início, a despeito da discussão de se a imposição 

de um “teto” limite ao número de pessoas presas em determinada unidade/sistema 

prisional se trataria efetivamente de “ordem de soltura antecipada”392, regulada pelo 

PLRA no 18 U.S. Code § 3626, todo o procedimento adotado no caso seguiu 

estritamente as determinações daquela reforma legislativa, sendo designado ao caso 

um colegiado composto por três magistrados dentre as Cortes Distritais para o Distitro 

Leste e Norte da Califórnia (three-judge court). Uma vez instalada, a “Corte de três 

juízes” designada promoveu quatorze dias de instrução processual (evidentiary 

hearing), sendo que, em treze destes393 focou-se nas implicações à segurança pública 

                                                 
390 Ibidem, p. 22-24. 
391 SIMON, Jonathan. Mass Incarceration…Op. Cit., p. 109. 
392 MUSHLIN, Michael B. Rights of Prisoners. Vol. 3. Chapter 17: Prison Litigation Reform Act and In 
Forma Pauperis Proceedings. 5ª Ed. New York: Thomson Reuters, 2017, p. 597. 
393 “The three judges in Coleman-Plata held a fourteen-day evidentiary hearing. In deference to the 
Prison Litigation Reform Act, they focused for thirteen days on the public-safety implications of ordering 
California to find alternatives to state prison for many of the felons and parole violators routinely 
imprisoned since the late 1970s”. SIMON, Jonathan. Mass Incarceration…Op. Cit., p. 111-112. 
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de promover medidas de desencarceramento ao cenário de inegável superlotação 

então vigente394. 

Cerca de um ano após o encerramento da instrução, em 04 de agosto de 2009, 

a Corte de três juízes emitiu o julgamento do caso, determinando ao estado da 

Califórnia a redução de sua população prisional em mais de quarenta mil reclusos, de 

modo que o sistema prisional atingisse a fração de 137% (cento e trinta e sete por 

cento) de ocupação prisional em dois anos a partir daquela data. Além do inédito 

impacto no que diz respeito ao alívio da superlotação carcerária por meio de uma 

decisão em ação de natureza coletiva (class action), o caso se transformou em 

precedente importantíssimo por conta do reconhecimento de que “a superlotação 

carcerária é a causa primária da inconstitucionalidade decorrente do fracasso do 

estado em fornecer adequados tratamento médico e de saúde mental nas prisões sob 

sua gestão”395. Desta forma, reconheceu-se que, apesar das demandas jurisdicionais 

versarem sobre temas alheios à superlotação, seria impossível solucioná-las com o 

índice de superlotação corrente naquele momento (200%)396. 

Os réus, por sua vez, interpuseram recurso da decisão à Suprema Corte dos 

Estados Unidos, alegando que a ordem de soltura “coletiva” não teria observado 

adequadamente o PLRA, falhando em considerar devidamente os impactos adversos 

à segurança pública que a decisão ensejaria397, visto que “experiências do mundo real 

com solturas realizadas em larga escala sugerem que a ordem emitida pela Corte dos 

três juízes representa significativa ameaça à segurança pública”398. Além disso, a 

                                                 
394 “On September 15, 2008, defendants filed a motion for summary judgment, which we denied by 
written order on November 3, 2008. Trial commenced on November 18, 2008, and concluded on 
December 19, 2008, after fourteen court days in which we heard testimony from nearly fifty witnesses, 
received written testimony from several additional witnesses, and received hundreds of exhibits into 
evidence. Following the close of evidence, we received proposed findings of fact and conclusions of law 
from the parties and intervenors and heard final argument on February 3 and 4, 2009”. ESTADO DA 
CALIFÓRNIA. United States District Court Composed of Three Judges. Ralph Coleman – Marciano 
Plata v. Arnold Schwarzenegger...Op. Cit., p. 48. 
395 “[…] we conclude that crowding is the primary cause of the state’s unconstitutional failure to provide 
adequate medical and mental health care to California prisoners. Such is the opinion as well of some of 
the nation’s foremost prison administrators, who testified that they have never previously witnessed such 
appalling prison conditions and that overcrowding is not only the primary cause of the constitutionally 
inadequate medical and mental health care in California’s prisons, but also that until the problem of 
overcrowding is overcome it will be impossible to provide constitutionally compliant care to California’s 
prison population”. Ibidem, p. 99. 
396 Idem. 
397 MUSHLIN, Michael B. Rights of Prisoners. Vol. 3. Chapter 17…Op. Cit., p. 600-601. 
398 A referida tese foi apresentada como um dos tópicos defendidos pelos réus e por um “Conselho de 
Amici Curiae estatais”: “Finally, real-world experience with largescale prisoner-release orders 
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decisão de soltura não constituiria o meio menos intrusivo possível para a correção 

das violações apontadas, de forma que a construção de novas unidades prisionais, a 

contratação de pessoal médico e a transferência de reclusos para outros estados 

corresponderiam a medidas suficientes para remediar as inconstitucionalidades 

arguidas. Caso a decisão atacada fosse mantida, concluíram, “o estado 

constantemente teria milhares de novos criminosos nas ruas do que deveria, por 

lei”399. 

Em maio de 2011, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o recurso, desta 

vez consolidado como Brown v. Plata, assentando pela estreita maioria de cinco a 

quatro que a medida ordenada pela Corte da Califórnia de redução da taxa de 

ocupação prisional do estado para 137% (cento e trinta e sete por cento) estava 

correta e não violava o PLRA. No precedente, a Suprema Corte considerou que, antes 

de a Corte de três juízes determinar a redução da população prisional estadual, as 

cortes distritais fizeram o possível para determinar medidas menos gravosas que 

compelissem o estado a corrigir as inconstitucionalidades incorridas, mas não 

obtiveram sucesso. Além disso, reconheceu-se que o estado teve tempo suficiente 

para cumprir as determinações anteriores, sendo lícito à corte concluir que tais 

medidas não foram efetivas para corrigir o quadro de inconstitucionalidade presente – 

doze anos no caso de Coleman, e cinco desde Plata400. 

Além disso, assentiu-se com a conclusão da Corte de três juízes de que a 

superlotação carcerária representava a fonte primária da violação arguida, visto que 

                                                 
undermines the threejudge court’s remarkable prediction that releasing tens of thousands of prisoners 
will not affect, or will even enhance, public safety. Prior experience shows that, even when targeted at 
the prisoners who are supposed to represent the best of the worst, such orders inevitably place innocent 
citizens at much greater risk of victimizatization”. COUNSEL FOR STATE AMICI CURIAE.  Brief for 
the States of Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Delaware, Illinois, 
Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South 
Carolina, Tennessee, Texas, And Virginia as Amici Curiae in support of appellants, p. 3 e p.27-
33. Disponível em: <https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-CA-0057-0037.pdf>. Acesso em 
13 de março de 2021. 
399 Ibidem, p. 33. 
400 “(2) Section 3626(a)(3)(A)(i)’s previous order requirement was satisfied in Coleman by the Special 
Master’s 1995 appointment and in Plata by the 2002 approval of a consent decree and stipulated 
injunction. Both orders were intended to remedy constitutional violations and were given ample time to 
succeed—12 years in Coleman, and 5 years in Plata. Contrary to the State’s claim, §3626(a)(3)(A)(ii)’s 
reasonable time requirement did not require the District Courts to give more time for subsequent 
remedial efforts to succeed”. ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Brown, Governor of 
California, et al. v. Plata et al (2010): Appeal from the United States District Courts for the Eastern and 
Northern Districts of California, p. 2. Disponível em: <https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/PC-
CA-0057-0039.pdf>. Acesso em 07 de março de 2021. 
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mesmo se o estado fosse capaz de fornecer a estrutura médica exigida, ainda assim 

as unidades prisionais não seriam capazes de fornecer o nível de assistência exigido 

por conta do excesso de presos401. 

Por fim, a Suprema Corte expressamente reconheceu que tanto a construção 

de novas prisões, a contratação de pessoal e a transferência de reclusos para fora do 

estado não seriam medidas suficientes para solucionar o caso. Apesar de os 

recorrentes sustentarem planos para a construção de novas unidades prisionais e 

estruturas de saúde, não havia “possibilidade realista” para concretizá-los diante da 

crise fiscal pela qual o estado passava, bem como diante da ausência de orçamento 

assegurado para tais obras – e considerando que planos anteriores de construções 

prisionais estavam atrasados havia anos402. A contratação de novo pessoal, ademais, 

não corresponderia a solução viável, tendo em vista o fracasso sistemático do estado 

em realizar tal medida, bem como a ausência de estrutura adequada para que novos 

profissionais exercessem suas funções403. Finalmente, a transferência de reclusos 

para outros estados também não representaria medida “menos restritiva”, visto que, 

por si só, já representaria uma “determinação de redução da população prisional” 

conforme o PLRA, além da inexistência de planos de transferência que efetivamente 

resolvessem a superlotação do sistema404. 

                                                 
401 “While there was evidence that the constitutional violations were not solely caused by overcrowding, 
this does not undercut the position that overcrowding served as the primary source of the violation, 
meeting the PLRA’s requirements. To hold otherwise would render the ability of the courts to fashion 
remedies for such complex issues to be nearly a nullity”. MUSHLIN, Michael B. Rights of Prisoners. 
Vol. 3. Chapter 17: Prison Litigation Reform…Op. Cit., p. 603. 
402 “Construction of new facilities, in theory, could alleviate overcrowding, but the three-judge court found 
no realistic possibility that California would be able to build itself out of this crisis. At the time of the 
court’s decision the State had plans to build new medical and housing facilities, but funding for some 
plans had not been secured and funding for other plans had been delayed by the legislature for years”. 
ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Brown, Governor of California, et al. v. Plata et al…Op. 
Cit., p. 30. 
403 “The three-judge court also rejected additional hiring as a realistic means to achieve a remedy. The 
State for years had been unable to fill positions necessary for the adequate provision of medical and 
mental health care, and the three-judge court found no reason to expect a change. Although the State 
points to limited gains in staffing between 2007 and 2008, the record shows that the prison system 
remained chronically understaffed through trial in 2008. See supra, at 20. The three-judge court found 
that violence and other negative conditions caused by crowding made it difficult to hire and retain needed 
staff. The court also concluded that there would be insufficient space for additional staff to work even if 
adequate personnel could somehow be retained. Additional staff cannot help to remedy the violation if 
they have no space in which to see and treat patients”. Ibidem, p. 31. 
404 “The State’s argument that out-of-state transfers provide a less restrictive alternative to a population 
limit must fail because requiring out-of-state transfers itself qualifies as a population limit under the 
PLRA.9 Such an order “has the purpose or effect of reducing or limiting the prison population, or . . . 
directs the release from or nonadmission of prisoners to a prison.” §3626(g)(4). The same is true of 
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De acordo com Jonathan SIMON, o legado de Brown v. Plata vai além de uma 

decisão que se manifesta contrariamente ao uso indiscriminado das prisões. Trata-se 

de uma nova onda de intervenção legal nas prisões norte-americanas, em que a 

“dignidade humana” toma o centro das discussões jurisdicionais, após um longo 

período de plena legitimação do encarceramento em massa estadunidense405. Brown 

v. Plata, neste sentido, é paradigmático ao inserir o papel da dignidade humana como 

vetor para vedação da pena cruel e desumana406, sinalizando que a litigância prisional 

acerca das condições prisionais deixa de constituir “queixas de violações de direitos 

civis” para se transformar efetivamente em reivindicações de direitos humanos407. 

As ondas de progresso e retração da litigância prisional nos Estados Unidos, 

em conclusão, resumem uma prática de resistência política, travada pela população 

prisional norte-americana através do direito. Nesta luta política, o direito efetivamente 

ingressa na realidade prisional como uma ferramenta utilizada para colocar luz nas 

contradições sistematicamente ocultadas do cárcere. 

Por meio do exercício do direito de petição, os writ-writers apresentaram ao 

mundo exterior as crueldades presentes no dia-a-dia das prisões, e obtiveram 

importantes conquistas, como a superação da doutrina da hands-off – entrando em 

uma esfera de debate que simplesmente ainda não faz parte da realidade de boa parte 

dos juízos de execução penal brasileiros, que ainda hoje expressa ou implicitamente 

aplicam uma versão nacional da anacrônica “teoria da não intervenção jurisdicional” 

no sistema prisional. 

                                                 
transfers to county facilities. Transfers provide a means to reduce the prison population in compliance 
with the three-judge court’s order. They are not a less restrictive alternative to that order. Even if out-of-
state transfers could be regarded as a less restrictive alternative, the three-judge court found no 
evidence of plans for transfers in numbers sufficient to relieve overcrowding. The State complains that 
the Coleman District Court slowed the rate of transfer by requiring inspections to assure that the 
receiving institutions were in compliance with the Eighth Amendment, but the State has made no effort 
to show that it has the resources and the capacity to transfer significantly larger numbers of prisoners 
absent that condition”. Ibidem, p. 30. 
405 SIMON, Jonathan. Mass Incarceration…Op. Cit., p. 137. 
406 Ibidem, p. 142. 
407 “However, it is also possible that the Supreme Court’s response to the abominable facts will shake 
up the punishment establishment. Brown may signal a shift in viewing prison-condition claims from a 
civil rights framework to a human rights framework. The civil rights framework borrowed by prisoner 
advocates from the legal battle against racial segregation during the middle of the twentieth century, 
gained traction from the 1940s through the 1970s and achieved what many considered a revolution in 
the legal status and material conditions of state prisoners in that era. However, that progress depended 
on conditions that were soon to change dramatically, especially on the superficial national commitment 
to rehabilitation, which soon collapsed”. Ibidem, p. 145. 
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Os revezes da prison litigation também são importantes fontes de reflexão, 

demonstrando como a opinião pública estadunidense aceitou acriticamente a 

paradoxal posição conservadora que sustentou a restrição do acesso das pessoas 

presas às cortes, mas ao mesmo tempo edificou um cenário de encarceramento em 

massa sem precedentes. As amarras impostas à litigância prisional, aliás, que 

envolveram ações tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, certamente 

contribuíram significativamente para a consolidação do super encarceramento nos 

Estados Unidos de 1990-2000. 

Em última medida, as narrativas da prison litigation demonstram que, apesar 

de suas claras limitações, é possível que o direito ingresse na realidade prisional como 

instrumento diverso da repressão, e que, por meio do protagonismo das próprias 

pessoas presas, possa se tornar mecanismo de transformação social. 

 

3.2. TRANSFORMANDO “PIPAS” EM REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 
JURISDICIONAIS: O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DE PEDIR A 
PARTIR DA REALIDADE PRISIONAL BRASILEIRA 
 

Pintou estrelas no muro 
E teve o céu 
Ao alcance das mãos408. 

 

A história da litigância prisional nos Estado Unidos é riquíssima, e sua análise 

pode ser empregada como ponto de partida para uma múltipla gama de assuntos 

pertinentes ao sistema prisional brasileiro. Destaca-se, neste trabalho, a compreensão 

de que discutir sobre o direito de petição é, em última medida, tratar acerca do acesso 

à justiça. Além disso, o efetivo exercício deste direito tem o potencial de forjar um 

movimento – político – de exposição e de questionamento das incongruências do 

cárcere, ‘em defesa de’ e ‘encabeçado por’ pessoas privadas de liberdade. 

A acrítica e simples transposição da prison litigation norte-americana à 

realidade penitenciária do Brasil, entretanto, é ação evidentemente inviável. A 

sistemática processual brasileira diverge daquela em seus elementos centrais, de 

                                                 
408 KOLODY, Helena. Poesia Mínima. In: Poesia mínima. Curitiba: Criar Edições, 1986. Também 
disponível em: <http://literaturahelenakolody.blogspot.com/p/poesias-de-helena-kolody.html>. Acesso 
em 06 de maio de 2021. 
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modo que eventual tentativa de importação automática desta categoria histórica 

estadunidense provavelmente não produziria os efeitos planejados409.  

De início, o alcance do direito de petição na ordem jurídica brasileira diverge 

fundamentalmente da extensão deste direito nos Estados Unidos. Se lá se 

reconheceu, como tradicional pressuposto do direito de petição, a prerrogativa para 

acesso direto dos particulares às cortes, sem necessidade de representação por 

advogados, no Brasil o Supremo Tribunal Federal entendeu pela tese oposta: “o 

exercício do direito de petição junto aos Poderes Públicos [...] não se confunde com o 

de obter decisão judicial, a respeito de qualquer pretensão, pois, para esse fim, é 

imprescindível a representação do peticionário por advogado”410. 

A posição de que o direito de petição não abrange o direito de ação perante os 

tribunais, adotada pelo STF imediatamente após a promulgação da Constituição de 

1988411, expressa um posicionamento ainda anterior,  já retratado, inclusive, em 

Pontes de MIRANDA412. A justificativa é de que, ao contrário do direito de petição, o 

                                                 
409 Conforme GLENDON, CAROZZA e PICKER, não é possível comparar normas, instituições ou 
sistemas sem compreender suas funções e sem situar seu contexto histórico, cultural e econômico. 
Autores de direito comparado, inclusive, frequentemente demonstram como normas análogas 
produzem efeitos amplamente diversos em contextos diferentes, de modo que, estudar determinado 
instituto comparativamente não tem o intuito de encontrar, em alguma terra longínqua, a “solução” que 
deve ser simples e diretamente plugada ao sistema local. “O que se está buscando, em oposição, é 
uma mais profunda compreensão sobre o problema, e, com sorte, uma fonte de inspiração”: 
“Comparative law frequently proves its worth through significant contributions to specific, novel and 
difficult problems. Indeed, the stimulus for comparative investigations is often a problem that one’s home 
system does not handle very well. When comparatists devote their attention to a vexing or unsolved 
problem, it is not with the idea that they will find in some foreign land a “solution” which, like a new 
electrical appliance, can be fitted with an adapter and plugged into the system back home. What they 
are usually looking for is, initially, a deepened understanding of the problem, and, if they are lucky, a 
sorte of inspiration”. GLENDON, Mary Ann; CAROZZA, Paolo G.; e PICKER, Colin B. Comparative 
legal traditions in a nutshell. 3ª Ed. St. Paul: West Publishing, 1999, p. 7. 
410 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Petição nº. 762-0/BA, relator Min. 
Sydney Sanches, julgado em 01 de fevereiro de 1994, D.J. 08.04.1994. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=762&classe=Pet-AgR>. Acesso em 06 
de maio de 2021. 
411 “O direito de petição não implica, por si só, a garantia de estar em Juízo, litigando em nome próprio 
ou como representante de terceiro, se, para isso, não estiver decidamente habilitado, na forma da lei”. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Petição nº. 607-1/CE, relator Min. Néri 
da Silveira, julgado em 26 de agosto de 1992, D.J. 02.0.1993. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=607&classe=Pet-AgR>. Acesso em 06 
de maio de 2021. 
412 “[...] perante o Poder Executivo e o Poder Judiciário, naturalmente no que depende dêsses Pôderes 
providenciar, o direito de petição não se subsume no direito de reclamar na justiça, no de pleitear. 
Assim quando o condenado roga indulto, não exerce direito de petição, pôsto que pudesse exercê-lo, 
como se pede para outrem; nem o que pede mandado de segurança, ou ordem de habeas corpus, está 
a usar dêle. Nos dois últimos casos, exerce ação, cujo rito se rege pelo direito processual, civil ali, penal 
aqui. Se alguém pede ao Supremo Tribunal Federal que altere seu Regimento Interno, exerce direito 
de petição. Quem reclama ao Presidente da República, contra atos do Chefe de Polícia, ou dos 
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mecanismo que permite o ingresso em juízo demandando a tutela de direitos exige o 

preenchimento de pressupostos e requisitos prévios, fixados pela legislação 

processual: dentre eles, a capacidade postulatória413. 

Nesta seção, tem-se como objetivo, portanto, refletir sobre propostas concretas 

à realidade prisional brasileira, de todo viáveis, que, partindo do direito de pedir das 

pessoas presas, possam ressignificar o papel do direito de execução penal na tutela 

coletiva dos direitos dos presos – através do protagonismo dos próprios indivíduos 

privados de liberdade. Estuda-se, portanto, como alguns mecanismos jurídicos podem 

– e devem – ser (re)vistos, em ordem para que o direito deixe de ser sinônimo de 

opressão e possa se tornar um efetivo instrumento de transformação social no 

cárcere. 

Para tanto, lança-se três propostas que, conjuntamente, reputa-se caminhar 

em direção à superação do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) do sistema 

penitenciário brasileiro: (i) ao exercer o direito de petição na esfera administrativa, a 

pessoa privada de liberdade está, em realidade, instaurando um processo 

administrativo, regido por todas as regras e princípios – inclusive constitucionais – 

pertinentes; (ii) a pessoa privada de liberdade pode peticionar diretamente ao juízo da 

execução penal, que, em seguida, deve remeter os autos para manifestação da 

defesa técnica; (iii) têm natureza jurídica jurisdicional – e não administrativa – as 

decisões do juízo da execução penal fundadas em sua competência fiscalizatória, de 

modo que seu descumprimento, por parte das autoridades penitenciárias, enseja 

responsabilização cível e criminal. 

Sabe-se que as propostas se inserem em um contexto de grave, histórica e 

estrutural violações de direitos, e que as mais simples e objetivas propostas, neste 

árido cenário, apresentam dificuldades enormes de concretização. Sabe-se, também, 

que o direito de petição talvez não seja efetivamente a “tábua de salvação” do cárcere, 

                                                 
Delegados, representa”. MIRANDA, Pontes de. Comentários a Constituição de 1967. Tomo V. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 591. 
413 “Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, 
nos termos da lei, o exercício do jus postulandi. A exigência de capacidade postulatória constitui 
indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação 
jurídico-processual. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, 
venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória”. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Revista Trimestral de Jurisprudência 176/2001. Volume 176. Brasília: Imprensa Nacional, 
abril de 2001, p. 99-100. Disponível em: <http://stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/176_1.pdf> 
Acesso em 23 de maio de 2021. 
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e que muitas conquistas e reconhecimentos de direitos não passam necessariamente 

pela tutela dos direitos na esfera institucional (seja administrativa ou jurisdicional). 

 Entretanto, tal qual retratado pela poetisa curitibana Helena Kolody, o objetivo 

desta subseção – e de todo este trabalho, em verdade – é pintar estrelas no muro, 

tornando o céu ao próprio alcance. Não com o simples objetivo de contemplá-lo, mas 

de identificar um cenário viável, e caminhar em direção a ele.  

 

3.2.1. O direito de pedir na esfera administrativa e a “pipa” enquanto 
requerimento que impulsiona um devido processo administrativo-
penitenciário 
 

O direito de petição não começa e termina no pedido do administrado ou do 
agente público. A petição, obviamente, é apenas a primeira peça de um 
processo, que se desenrola, formalmente, para a obtenção do resultado 
segundo os princípios estabelecidos. Tal resultado mais não é que a prática 
eficaz, eficiente e justa da atividade administrativa juridicamente concebida. 
A realização de um processo pela Administração Pública não é competência-
faculdade, mas competência-dever vinculado. Alguns elementos admitidos 
para o exercício dessa competência podem ser discricionários, por exemplo, 
relativos ao momento, mas o exercício dela é sempre vinculado. Não cabe ao 
administrador público escolher a forma processual, ou eleger se 
processualiza determinado desempenho, ou não”414. 

 

O direito de petição, compreendido no Brasil como instrumento diverso do 

direito de ação perante o Poder Judiciário, adquiriu grande relevância na esfera 

administrativa brasileira415. 

Em conformidade com o artigo 5º da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999416, ao 

apresentar requerimentos à Administração Pública, o particular interessado estará 

                                                 
414 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do processo administrativo no 
direito brasileiro, p. 13. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/287/r136-01.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. 
Acesso em 25 de abril de 2021. 
415 “Traçando, pois, um paralelo com o direito de ação, podemos reconhecer que o administrado 
também tem o direito subjetivo público de acionar a administração com vistas à adoção de alguma 
providência que entende ser necessária a seu próprio interesse ou a interesses da coletividade. Em 
última análise, esse direito emana do direito de petição, assegurado em sede constitucional para 
permitir que os administrados façam suas reivindicações perante a administração”. CARVALHO FILHO, 
José dos Santos. Processo Administrativo Federal: Comentários à Lei nº. 9.784, de 29.1.1999. 5ª 
Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 97. 
416 O referido dispositivo legal prevê que: “O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 
pedido de interessado”. BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>. Acesso em 25 de abril de 2021. 
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instaurando um verdadeiro processo administrativo417. O exercício do direito de 

petição, portanto, implica na formação de uma nova relação jurídica entre particular e 

Administração, tratando-se de dever – e não mera faculdade – da autoridade 

administrativa, a partir de então, autuar e proceder o processo administrativo 

resultante até o exaurimento de sua finalidade, em conformidade com todas as regras 

e princípios constitucionais e legais atinentes418  –  observando, portanto, o devido 

processo legal, bem como os “princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”419. 

O singelo cumprimento da Lei 9.784/1999 no interior dos estabelecimentos 

carcerários brasileiros, entretanto, representaria uma verdadeira revolução na 

realidade prisional brasileira, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento 

de que, ao apresentar petições dirigidas às autoridades penitenciárias, as pessoas 

reclusas estão instaurando processos administrativos. Conforme já retratado em 

momentos anteriores deste Trabalho420, o exercício do direito de pedir por pessoas 

reclusas no Brasil – expresso na redação e envio de “pipas”, espécies de 

requerimentos, improvisados, que dificilmente são distribuídos ao seu remetente, 

muito menos respondidos ou ainda atendidos – costuma ser caracterizado pela 

                                                 
417 “Surge, pois, uma questão de importância capital, qual seja, a de saber-se quando se deverá reputar 
obrigatória a instauração de um procedimento. Esta obrigatoriedade propor-se-á nos seguintes casos: 
a) sempre que um interessado provocar manifestação administrativa. Esta é uma simples consequência 
da previsão constitucional do direito de petição, contemplado no art. 5°, XXXIV, "a", segundo o qual é 
a todos assegurado, independentemente do pagamento de taxas, "o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Tal garantia constitucional 
obviamente nada significaria se a Administração pudesse ignorá-la ou - o que viria a dar no mesmo - 
simplesmente despachar "indefiro" ou "arquive-se". É evidente que o direito em pauta existe para que 
seja devidamente analisado o pedido, com a instrução probatória e informativa cabível, motivando-se 
o que a final vier a ser decidido. Assim, se o interessado provocar manifestação administrativa, seja 
antes ou depois de algum ato expedido pela Administração, em instância inicial ou para solicitar revisão 
do que nela se decidiu, é obrigatório o desdobramento da sequência procedimental correspondente”. 
MELLO Celso, Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editora, p. 523. 
418 “O processo administrativo passou a ser compreendido constitucionalmente como uma 
consequência inafastável da democracia que impregna todas as funções estatais, aí incluída, 
obviamente, a administrativa. Constitucionalizada a Administração Pública, o processo administrativo 
cuidado, em seus princípios essenciais, como matéria inserida no sistema jurídico fundamental do 
Estado não pode ser tida senão como consectário daquela primeira decisão constituinte” ROCHA, 
Cármen Lúcia Antunes. Princípios...Op. Cit., p. 10. 
419 Conforme dispõe o trecho retirado diretamente do artigo 2º da Lei 9.784/99. BRASIL. Lei nº 
9.784...Op. Cit. 
420 Ver Seção 2.2: “O encobrimento do direito de petição na prática histórica da execução penal 
brasileira: quem deve estender a mão primeiro?”. 
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inobservância de todos os princípios acima expostos:  é como se o direito 

administrativo penitenciário e o direito processual administrativo penitenciário 

simplesmente não existissem. 

A evidente aplicabilidade do procedimento previsto na Lei 9.784/1999 aos 

pedidos apresentados por pessoas privadas de liberdade421 na esfera administrativa 

se justifica pela confluência de três fatores: (i) em conformidade com o artigo 24 da 

Constituição, compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal 

legislar sobre a matéria de direito penitenciário; (ii) inexiste, via de regra, normatização 

estadual que preveja como o indivíduo privado de liberdade poderá exercer o seu 

direito de petição na esfera administrativa; (iii) a Lei 9.784/1999 pode ser aplicada 

subsidiariamente diante da inexistência de norma local e específica que regule a 

matéria, conforme sedimentou o Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula nº. 633. 

Uma ressalva preliminar, entretanto, é necessária: há estados que dispõem de 

legislação local sobre processo administrativo. Nestes, a Lei 9.784/1999 se aplica 

apenas no que a legislação local for omissa422 – o que não muda a conclusão ora 

defendida, de que a apresentação de petições por pessoa presa à administração 

penitenciária implica na instauração de um devido processo administrativo. 

Em primeiro lugar, necessário reconhecer que a questão ora discutida, 

referente ao exercício do direito de petição perante a Administração Penitenciária, é 

matéria pertinente ao chamado direito penitenciário. 

Para tanto, porém, é necessário discorrer sobre a polissêmica e complexa 

expressão direito penitenciário. “Direito penitenciário” consiste em termo que já foi 

historicamente empregado tanto como conceito análogo ao de “direito de execução 

                                                 
421 Neste trabalho, reflete-se a acerca da aplicabilidade da Lei 9.784/1999 no que diz respeito ao 
exercício do direito de pedir da pessoa reclusa. Entretanto, a referida Lei pode ser aplicada em diversos 
aspectos da relação jurídica conformada entre pessoa privada de liberdade e Estado-Administração 
Prisional, inclusive no que diz respeito aos procedimentos de apuração infrações disciplinares – 
especialmente quanto aos direitos e garantias da pessoa presa a que se imputa o cometimento de uma 
infração disciplinar. 
422 Neste sentido: “Existindo lei local disciplinando o processo administrativo no âmbito do Distrito 
Federal, a saber, a Lei Distrital 2.834/01, mostram-se inaplicáveis as regras contidas na Lei Federal 
9.784/99”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no agravo em recurso especial Nº 393.378 - 
DF (2013/0304321-0). Primeita Turma. Relator Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 06 de fevereiro 
de 2014. Disponível em: 
<https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1294
522&num_registro=201303043210&data=20140218&peticao_numero=201300443571&formato=PDF
>. Acesso em 25 de maio de 2021. 
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penal”423, quanto como ramo do direito mais restrito ou até mesmo mais abrangente 

do que este424. 

No Brasil, tal discussão apresenta curiosa relevância, afinal, a despeito da Lei 

Federal 7.210, em 1984, ter sido ementada como Lei de Execução Penal, apenas 

quatro anos depois, em 1988, a Constituição Federal empregou outro termo, o de 

“direito penitenciário”, nominando-o como matéria de competência legislativa 

concorrente entre União, estados e Distrito Federal425. Diante da ausência da 

expressão “execução penal” na Constituição, o questionamento que se levantou, por 

sua vez, foi de se a Constituição teria optado pela denominação de “direito 

                                                 
423 Conforme Anabela Miranda RODRIGUES, “O direito penitenciário pode definir-se como atinente à 
regulação da execução das reacções criminais privativas de liberdade, isto é, das penas e das medidas 
de segurança privativas de liberdade. Faz parte do direito de execução das reacções criminais, também 
chamado direito de execução das penas [...]. Na doutrina espanhola, bem como na italiana, impôs-se, 
como entre nós (Portugal), a designação de direito penitenciário, diferentemente do que acontece, por 
exemplo, na Alemanha, onde se utiliza a expressão direito de execução penal”. RODRIGUES, Anabela 
Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão Penitenciária. 2ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 18. 
No Brasil, por sua vez, Armida Bergamini Miotto tratou da gênese desta polissemia, descrevendo que, 
enquanto a Associação Internacional de Direito Penal (AIDP), em seu terceiro Congresso Internacional, 
ocorrido em 1933, sustentou o desenvolvimento de um “direito penitenciário”, de forma paralela, em 
1930, o penalista polonês Emil Stanislaw Rappaport desenvolveu um projeto de “Código de Execuções 
Penais”, a partir de uma visão tripartida do direito penal (direito penal substancial, direito penal 
processual e direito penal executivo): “É de notar que enquanto no Congresso se tratou de Direito 
Penitenciário, e se formulou o respectivo conceito recém aqui apresentado, a sugestão de codificação 
se referia a Direito Penal Executivo ou Direito das Execuções Penais”. MIOTTO, Armida Bergamini. 
Curso de Direito Penitenciário. 1º Volume. São Paulo, Saraiva, 1975, p. 65. 
424 Novamente, Armida Bergamini MIOTTO explica a discussão acerca da abrangência entre direito 
penitenciário e direito de execução penal, advogando por aquele termo, enfim: “Isto é, conforme esse 
ponto de vista, o Direito Penitenciário se limita à execução das penas privativas de liberdade. Da 
sequência das explicações, entende-se que até mesmo os benefícios concernentes às penas privativas 
de liberdade [...] escapam do Direito Penitenciário; em outros termos: o objeto de Direito Penitenciário 
se restringe à execução das penas privativas de liberdade, enquanto, somente, tal execução se opera 
dentro de estabelecimento penal – penitenciário. [...]. Há ainda quem repila o adjetivo “penitenciário” 
com receio de que, pela sua relação com o substantivo “penitência”, ainda usado na linguagem 
religiosa, contribua para confundir o que é jurídico com o que é moral, o que é religioso [...]. Estamos, 
pois, nisto: apesar das incertezas, dúvidas e discordâncias quanto à denominação e quanto à extenção 
do seu conteúdo, o Direito Penitenciário existe. Que essas incertezas, dúvidas e discordâncias 
desapareçam, é questão de mais tempo ou menos tempo, conforme o interesse que houver quanto ao 
estudo da matéria, elaboração da respectiva doutrina, e estruturação dos princípios e da dita doutrina”. 
MIOTTO, Armida Bergamini. Ibidem, p. 67-70. 
425 Relevante destacar que, nas constituições brasileiras de 1946, 1967 e 1969, confere-se competência 
à União e aos estados legislarem sobre “regime penitenciário”. Armida Bergamini MIOTTO, em 
referência a tal denominação, propôs já em 1975, a mudança da expressão para “direito penitenciário”: 
“Não se pode deixar de tomar conhecimento da existência do Direito Penitenciário, apesar das 
vacilações a respeito da sua denominação, de vez que dita existência foi proclamada em Congressos 
Jurídicos Internacionais. Diante disso, é oportuno sugerir ao Poder Legislativo Federal, providências 
para que o art. 8º, item XVII, letra c, da Constituição vigente, tenha o seu texto modificado, isto é, a 
expressão “de regime penitenciário’ constante na parte final da referida letra c, seja substituído por “de 
direito penitenciário”.” Ibidem, p. 76-77. 
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penitenciário” em detrimento de “direito de execução penal”, ou se tais termos 

corresponderiam a significados distintos, e, neste caso, no que consistiam. 

A despeito da existência de posições conflitantes426, a compreensão que 

parece ter prevalecido, mais uma vez, foi a de Ada Pellegrini GRINOVER. Para a 

autora, o direito penitenciário corresponderia aos aspectos administrativos da 

aplicação da pena, “através da vida penitenciária do condenado, ou de sua vigilância, 

observação cautelar e proteção”, de modo que, inclusive, tais matérias restariam 

alheias à cognição do Juízo de Execução Penal427. A partir de então, é corrente o 

entendimento de que o direito penitenciário corresponde à esfera administrativa da 

execução da pena, tratando-se da “atividade estatal, cabível ao Poder Executivo, de 

promover a execução da pena, sob variados prismas, de acordo com as ordens 

judiciais e sob fiscalização permanente do Poder Judiciário”428. 

O exercício do direito de petição por pessoa presa, portanto, especialmente em 

âmbito administrativo, trata-se de matéria que pertence ao direito penitenciário, sendo 

competência legislativa concorrente entre União, estados e Distrito Federal legislar 

sobre o tema. A Lei de Execução Penal, como norma geral, (re)afirmou o direito 

constitucional de petição às pessoas presas, sendo cabível, assim, aos estados e ao 

Distrito Federal, a edição de normas suplementares acerca do assunto, explicitando 

de qual forma tal direito poderá ser concretizado. 

Entretanto, ao contrário do procedimento para apuração de infrações 

disciplinares, que tem suas balizas minimamente delimitadas em leis estaduais, 

simplesmente não existe, via de regra, normatização à nível estadual que preveja 

especificamente como o indivíduo privado de liberdade poderá exercer o seu direito 

de peticionar à direção ou divisões internas da unidade prisional em que está 

custodiado, em defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de poder. 

                                                 
426 Jason ALBERGARIA, por exemplo, inicia sua obra “Manual de Direito Penitenciário” com a 
conclusão de que “O art. 24, inciso I, da Constituição optou pela denominação “Direito Penitenciário”, 
eliminando a preferência por outras denominações: “Direito de Execução Penal”, “Direito Penal 
Executivo”[...]. A construção sistemática do Direito Penitenciário deriva da unificação ontológica de 
normas do Direito Penal, do Direito Processual Penal, do Direito Administrativo, do Direito do Trabalho 
e da contribuição das ciências criminológicas, sob o influxo dos princípios de proteção dos direitos da 
pessoa do preso, humanidade, legalidade e jurisdicionalidade da execução penal”. ALBERGARIA, 
Jason. Manual de direito penitenciário. Rio de Janeiro: Aide Ed., 1993, p. 25-26. 
427 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza jurídica da execução penal. In: BUSANA, Dante; GRINOVER, 
Ada Pellegrini (coords). Execução penal: Lei nº. 7210, de 11 de Julho de 1984. São Paulo.: Max 
Limonad, 1987, p. 7. 
428 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 19. 
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E, diante da ausência de normativa estadual regulando como se deve 

desenvolver o processo administrativo resultante da provocação do interessado, no 

caso a própria pessoa reclusa, seus familiares e representantes429, é aplicável a Lei 

9.784/1999, conforme se estabeleceu em precedente consolidado pela Súmula nº. 

633, do Superior Tribunal de Justiça: “a Lei n. 9.784/1999 [...] pode ser aplicada, de 

forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica 

que regule a matéria”430. 

O reconhecimento de que o exercício do direito de petição das pessoas presas 

implica na instauração de um devido processo administrativo-penitenciário, por sua 

vez, tem a potencial produção de efeitos relevantíssimos à constitucionalização dos 

direitos dos presos. Lista-se, neste espaço, os deveres da Administração Pública 

prisional, especialmente os decorrentes da aplicação da Lei 9.784/1999, em ordem 

para assegurar a concretização do direito de pedir da pessoa presa em sua esfera 

administrativa. 

Primeiro, é dever do Estado fornecer assistência para que a pessoa reclusa 

possa formular e apresentar requerimentos administrativos e jurisdicionais efetivos, 

de modo que esta seja apta a expressar sua queixa dentro dos padrões protocolares 

exigidos. A referida tese se fundamenta no direito de acesso à justiça, compreendido 

                                                 
429 Acerca da legitimidade ativa de representantes e familiares de pessoas presas para apresentar 
petições no âmbito administrativo-penitenciário, ver subseção 2.1.3. deste trabalho. Além destes 
sujeitos, o artigo 9º da Lei 9.784/1999 reconhece como legitimados para instaurar processo 
administrativo: “pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de representação” (inciso I); “aqueles que, sem terem iniciado o 
processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada” (inciso II); 
“as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos” (inciso 
III); e “as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos” 
(inciso IV). BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
430 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 633, 1ª Sessão, aprovada em 12 de junho de 2019. 
Disponível em: 
<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5064/5190>. Acesso 
em 05 de maio de 2021. 
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aqui como “acesso à tutela, jurisdicional ou não, de direitos”431, bem como o direito 

constitucional de assistência material e jurídica aos necessitados432. 

Evidentemente, o desenvolvimento pleno do direito dos presos à assistência 

jurídica somente será atingido com a completa estruturação das defensorias públicas, 

processo este ainda em desenvolvimento no Brasil433. Há algo mais, entretanto: com 

fundamento claro nos princípios ora citados, mas, sobretudo, também no artigo 7º da 

Lei 9.784/1999434, constitui dever dos órgãos e entidades administrativas – inclusive 

penitenciárias – fornecer os materiais necessários para que as pessoas presas 

                                                 
431 Acesso à justiça evidentemente não se restringe a acesso ao Poder Judiciário. A partir da adoção 
do conceito de “justiça multiportas”, tem-se que a “solução judicial deixa de ter a primazia nos litígios 
que permitem a autocomposição e passa a ser ultima ratio, extrema ratio. Assim, do acesso à justiça 
dos tribunais passamos ao acesso aos direitos pela via adequada de composição, da mesma forma 
que, no campo do processo, migramos da tutela processual, como fim em si mesmo, para a tutela dos 
direitos como finalidade do processo”. DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Justiça Multiportas e 
Tutela Constitucional Adequada: Autocomposição em Direitos Coletivos. In: ZANETI JR, Hermes; 
CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Editora JusPodium, 2016, p. 36. 
432 A assistência aos desamparados é um direito social presente no artigo 6º da Constituição, tratando-
se de dever do Estado prestar assistência ao preso, conforme artigo 10 da Lei de Execução Penal. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 24 de janeiro de 
2021; BRASIL. Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 14 de fevereiro de 2021. 
433 Conforme Pesquisa Nacional da Defensoria Pública 2021, desenvolvida conjuntamente pelo 
Conselho Nacional dos Corregedores Gerais da Defensoria Pública Pública (CNCG), Colégio Nacional 
dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelas demais 
Defensorias Públicas Estaduais, mais de cinquenta e oito milhões de brasileiros não possuem acesso 
aos serviços jurídico-assistenciais prestados pela Defensoria Pública. Além disso, o Paraná é o estado 
com o pior índice do país na razão entre população e número de defensores públicos estaduais: 
“Quando realizada a análise da razão entre população e Defensores(as) Públicos(as) por unidade 
federativa, os dados revelam que, no âmbito das DPEs e DPDF, o Paraná apresenta a proporção mais 
elevada, registrando 106.637 habitantes por Defensor(a) Público(a); considerando apenas a população 
economicamente vulnerável, o Paraná apresenta a razão de 91.314 habitantes com renda familiar de 
até 3 salários mínimos por Defensor(a) Público(a). [...]. No entanto, o dado mais relevante para o 
planejamento das ações estratégicas tendentes a superar o desafio da inclusão se encontra justamente 
no lado oposto da equação. Atualmente, 58.725.896 habitantes não possuem acesso aos serviços 
jurídico-assistenciais oferecidos pela Defensoria Pública, em violação ao art. 134 da CRFB e à diretriz 
do art. 98 do ADCT. Dentro do quantitativo indicado, 53.745.922 são habitantes economicamente 
vulneráveis com renda familiar de até 3 salários mínimos, que potencialmente não possuem condições 
de realizar a contratação de advogado particular para promover a defesa de seus direitos. Com efeito, 
considerando que o reconhecimento formal de direitos pelo ordenamento jurídico não implica 
diretamente em sua efetivação prática, ao menos 27,7% da população brasileira se encontra 
potencialmente à margem do sistema de justiça e impedida de reivindicar seus próprios direitos por 
intermédio da Defensoria Pública”. PESQUISA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. Pesquisa 
Nacional da Defensoria Pública de 2021. Disponível em: 
<https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/pesquisa-nacional-2020/analise-nacional/>. Acesso em 23 
de maio de 2021. 
434 Dispõe o artigo de lei que “ Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou 
formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes”. BRASIL. Lei nº 
9.784...Op. Cit. 
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possam formular suas pretensões: folhas de papel e caneta, mas, além disso, 

modelos e formulários padronizados para situações equivalentes. É inaceitável que 

indivíduos reclusos não possam redigir seus pedidos pela não disponibilização de 

papel e caneta no interior das unidades prisionais, ou que, quando obtêm êxito mesmo 

diante desta omissão estatal, tais pedidos não sejam efetivamente recebidos pelo não 

preenchimento de requisitos formais estabelecidos arbitrariamente pela autoridade 

penitenciária435. 

Desta forma, o fornecimento de modelos e formulários prévios, com a 

delimitação do fluxo para análise, encaminhamento e apresentação de respostas ao 

preso requerente, potencialmente implicaria na melhor tramitação e atendimento de 

pedidos de atendimento médico e odontológico, de implantação em canteiro de 

trabalho ou estudos, de troca de cela/pavilhão/unidade prisional, de reivindicações 

quanto a condições de custódia ou quanto a ilegalidade de ações promovidas por 

agentes públicos, dentre outras situações do dia-a-dia prisional que poderiam ser 

melhor delimitadas. 

Outro tema relevante é a viabilidade de apresentação verbal de pedidos por 

pessoas presas. Parece evidente que, para permitir que pessoas analfabetas ou com 

baixa escolaridade – público característico das ações do sistema de justiça criminal – 

possam apresentar suas queixas de forma efetiva, o fornecimento de papel e caneta 

não é suficiente. Desta forma, como requisito de acesso à justiça, é de se admitir que 

o pedido do preso seja formulado verbalmente, tomando-se termo pelo próprio 

administrador436.  

                                                 
435 Não são poucos os relatos de que a redação de cartas ou de petições por pessoas presas é 
recorrentemente obstada pela ausência de simples materiais como papel ou caneta no cárcere. Neste 
sentido: “É importante sublinhar que no próprio texto das cartas encontramos vários registros de que 
as administrações prisionais obstaculizam o acesso a papel, caneta, e, sobretudo, proíbem a escrita e 
o envio de cartas, ou, não raras vezes, censuram os conteúdos das correspondências. Em algumas 
cartas identificamos o carimbo de “liberado pela censura” e em outras o relato cruel de que a história 
não poderia ser integralmente contada porque a tinta da caneta estava acabando ou porque faltava 
papel”. PIRES, Thula; FREITAS, Felipe (Org.). Vozes do Cárcere: ecos da resistência política. Rio de 
Janeiro: Kitabu, 2018, p. 24.  
436 “A lei estabelece certas exigências de caráter formal no requerimento dos interessados, a começar 
pela regra geral, que é a de ser escrito o pedido. Admite-se, contudo, que, dependendo do tipo de 
processo e da providência almejada, possa o pedido ser formulado verbalmente. Em razão do princípio 
do formalismo que rege a atividade da Administração, é conveniente que o pedido verbal, quando 
admitido, seja documentado pelo administrador para a segurança deste e daquela. Dessa maneira, não 
haverá o risco de serem suscitadas dúvidas quanto a ter sido realmente formulado ao que o interessado 
pediu ou quanto ao momento em que fez a postulação. O ideal é que os órgãos administrativos tenham 
formulários próprios à disposição dos interessados visando facilitar a confecção do requerimento, 
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Segundo, além de estabelecer um fluxo adequado para a formulação e 

apresentação de pedidos, é necessário assegurar às pessoas reclusas o comando 

legal previsto no parágrafo único do artigo 6º da Lei 9.784/1999, que proíbe a 

Administração de recusar imotivadamente o recebimento de documentos enviado por 

particulares437. Neste sentido, é dever da Administração receber o pedido apresentado 

pelo indivíduo preso, tomando as providências cabíveis para que seja dado o 

andamento adequado ao pleito. Trata-se de momento crucial, propriamente de 

formação do processo administrativo, e que demanda a autuação do pedido, bem 

como seu encaminhamento para a autoridade competente para resposta. 

A tese ora defendida é que a exigência de autuação dos pedidos apresentados 

por pessoas presas resulta da conjugação dos incisos VIII e IX do parágrafo único do 

artigo 2º da Lei 9.784/1999438, tratando-se de formalidade essencial à garantia dos 

direitos dos administrados, e, ao mesmo tempo, de tarefa simples e suficiente para 

propiciar adequado grau de certeza e segurança quanto a formação do processo 

administrativo.  

A autuação dos pedidos apresentados por presos é demanda fundamental no 

cenário prisional brasileiro, caracterizado pela informalidade e pela ausência do 

devido registro dos atos administrativos penitenciários. O registro, neste caso, 

representa mais do que uma mera ou desnecessária formalização, tratando-se, em 

realidade, de ato relevante para assegurar a defesa do direito do administrado439, que, 

sob posse do registro de um pedido (o singelo número de autos, por exemplo), pode 

                                                 
sobretudo quando a providência desejada seja objeto de contínuos pedidos idênticos ou assemelhados 
(art. 7º). A lei fala também em modelos a serem elaborados pela Administração. O modelo exibe apenas 
os aspectos formais e substanciais que o interessado deve observar ao preparar seu requerimento, ao 
passo que o formulário já é impresso e contém vários elementos necessários ao exame do pedido, 
cabendo ao interessado apenas preencher os campos faltantes para completar o requerimento”. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo...Op. Cit., p. 98. 
437 Conforme prevê o referido dispositivo de lei: “É vedada à Administração a recusa imotivada de 
recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas”. BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
438 Dispõe o artigo de lei que: “Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos 
administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...]; VIII – observância das formalidades 
essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”. Idem. 
439 “Na realidade, o formalismo somente deve existir quando seja necessário para atender ao interesse 
público e proteger os direitos dos particulares. É o que está expresso no artigo 2º, incisos VIII e IX, da 
Lei nº. 9.784/99”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13ª Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 1460, Ebook. 
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comprovar sua apresentação, acompanhar sua tramitação, bem como tomar as 

providências cabíveis caso não tenha respostas em tempo razoável. 

Tem-se, também, como relevante o dever de a autoridade administrativa 

realizar o encaminhamento do pedido a autoridade ou autoridades competentes para 

responde-lo. Conforme já retratado neste Trabalho, o exercício do direito de petição 

não exige o endereçamento, por parte do peticionário, ao órgão competente para 

apresentar a resposta, de modo que é dever da Administração Pública penitenciária, 

ao receber uma petição pela qual não lhe compete apresentar resposta, encaminhá-

la à autoridade com competência para apreciá-la440. 

Terceiro, a administração penitenciária deve tomar as medidas cabíveis para 

assegurar ao preso a possibilidade de acompanhar o andamento processual do feito 

administrativo instaurado em decorrência de sua petição. Trata-se de aplicação direta 

do artigo 3º, inciso II, da Lei 9.784/1999, que dispõe ser direito do administrado “ter 

ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e 

conhecer as decisões proferidas”, bem como do artigo 46 da mesma Lei, que assegura 

aos interessados o direito à vista do processo441. 

Quarto, tratando-se de pedido direcionado à própria autoridade administrativa, 

é dever desta impulsioná-lo até decisão final442, analisando devidamente a petição 

protocolada e apresentando resposta completa, compreensível, motivada, oportuna e 

em prazo razoável ao recluso peticionário. 

No que diz respeito à análise dos pedidos apresentados, é possível que, em 

determinados casos – especialmente naqueles em que se solicita medidas de 

natureza corretiva e/ou punitiva – seja necessário que a administração penitenciária 

                                                 
440 A referida questão foi objeto de reflexão na Seção 2.1. 
441 Conforme dispõe o referido artigo: “Os interessados têm direito à vista do processo e a obter 
certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e 
documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem”. 
BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
442 “O princípio da oficialidade ou da impulsão atribui sempre a movimentação do processo 
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do particular; uma vez iniciado, 
passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete seu impulsionamento, até a decisão finai. Se a 
Administração o retarda, ou dele se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade e seus agentes 
podem ser responsabilizados pela omissão”. MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José 
Emmanuel; e BURLE, Carla Rosado. Direito administrativo brasileiro. 42ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, p. 822. 
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promova a instrução do processo administrativo, colhendo elementos probatórios para 

averiguar a veracidade dos fatos apresentados pelos administrados443.  

São diversas as regras presentes na Lei 9.784/1999 sobre atos instrutórios444 

que têm potencial aplicação ao direito administrativo-penitenciário. Nestas, insere-se 

os aspectos probatórios, que talvez correspondam ao tema mais urgente, porém de 

mais difícil concretização de toda a discussão sobre o exercício do direito de pedir na 

execução penal: afinal, como a pessoa presa poderá comprovar seus relatos? 

Em primeiro lugar, é de se constatar que a própria Lei 9.784/1999, em seu artigo 

36, atribui ao interessado o ônus da prova dos fatos alegados445. Entretanto, em seu 

dispositivo de lei seguinte, dispõe que o órgão competente para a instrução do 

processo tem o dever de providenciar, inclusive de ofício, a obtenção de documentos 

ou respectivas cópias, quando o interessado declarar que fatos e dados estão 

registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo 

processo ou em outro órgão administrativo446. Assim, a aplicação deste dispositivo de 

lei demanda que, caso seja pertinente, em ordem para averiguar determinado fato 

alegado por pessoa presa, é dever da administração prisional acessar o circuito 

interno de câmeras de segurança da própria unidade, salvar e juntar tal material de 

cognição no processo administrativo respectivo – por exemplo. 

Além de fornecer cópias de documentos, é inegável dever da autoridade 

penitenciária promover o registro de ilegalidades constatadas por pessoas presas. Tal 

dever decorre da simples observância do princípio da legalidade na esfera 

                                                 
443 “A instrução é a fase de elucidação dos fatos, com a produção de provas da acusação no processo 
punitivo, ou de complementação das iniciais no processo de controle e de outorga, provas, essas, que 
vão desde o depoimento da parte, as inquirições de testemunhas, as inspeções pessoais, as perícias 
técnicas, até ajuntada de documentos pertinentes. Nos processos punitivos as providências instrutórias 
competem à autoridade ou comissão processante e nos demais cabem aos próprios interessados na 
decisão de seu objeto, mediante apresentação direta das provas ou solicitação de sua produção na 
fofllla regulamentar. Os defeitos da instrução, tal seja sua influência na apuração da verdade, podem 
conduzir à invalidação do processo ou do julgamento”. Ibidem, p. 826. 
444 Tais regras se concentram no Capítulo X da Lei 9.784/1999. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito...Op. Cit., p. 1446, Ebook. 
445 Conforme dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/1999: “Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha 
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 
37 desta Lei”. BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
446 Conforme dispõe o artigo 37: “Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados 
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou 
das respectivas cópias”. Idem. 
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administrativa, da possibilidade de requerer diligências no processo administrativo447, 

do artigo 116 da Lei 8.112/1990448 e de legislações estatutárias449, e demanda que o 

agente público responsável promova o registro, por exemplo, de comidas estragadas 

disponibilizadas a pessoas presas, de períodos em que a unidade prisional 

permaneceu sem luz ou água, da impossibilidade de promoção de atendimento 

médico emergencial por ausência de quadro médico ou de medicamentos, dentre 

outros. 

Por meio da adoção da Lei 9.784/1999 também se reconhece, no que diz 

respeito a atos instrutórios e aspectos probatórios, que: (i) são vedadas as provas 

obtidas por meios ilícitos (como no contexto penitenciário, por exemplo, aquelas 

produzidas por meio de busca pessoal realizada em procedimento de revista íntima 

vexatória procedido em familiares de pessoas presas)450;  (ii) o interessado tem a 

possibilidade de juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem 

como apresentar alegações e provas; (iii) quando necessário para a instrução, há a 

viabilidade de realização de reunião conjunta com a audiência de outros órgãos ou 

entidades administrativas (possibilitando, assim, a realização de reuniões, em 

determinados casos de relevância central para a massa carcerária, entre as pessoas 

presas peticionárias, administração prisional, e mesmo outras autoridades como os 

órgãos de execução penal)451. 

                                                 
447 Conforme artigo 38, caput, da Lei 9.784/1999: “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da 
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo”. Idem. 
448 Conforme o artigo 116 da Lei 8.112/1990, são deveres do servidor público “exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo” (inciso I); “observar as normas legais e regulamentares” (inciso III); 
e “levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração” (inciso VI). BRASIL. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em 20 de maio de 2021. 
449 No estado do Paraná, por exemplo, o artigo 3º, incisos VII e VIII, do Regulamento de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares do Agente Penitenciário do Estado do Paraná, instituído como ANEXO I 
do Decreto Estadual nº. 1769/2007, estabelece como dever do agente penitenciário que atua no 
Sistema Penitenciário do Estado do Paraná “adotar as providências cabíveis ou fazer as comunicações 
devidas, em face das irregularidades que ocorram nos serviços de seu cargo ou de que tenha 
conhecimento” e “comunicar à autoridade competente, logo que tomar conhecimento, de informação 
que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço”. ESTADO DO PARANÁ. 
Decreto nº. 1769/2007 – Anexo I. Disponível em: 
<http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Decreto1769_2007.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2021. 
450 Conforme artigo 30 da Lei 9.784/1999: “São inadmissíveis no processo administrativo as provas 
obtidas por meios ilícitos”. BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
451 Conforme artigo 35 da Lei 9.784/1999: “Quando necessária à instrução do processo, a audiência de 
outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a 
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Quanto à exigência de apresentação de respostas por parte da autoridade 

administrativa penitenciária, é de se destacar que a própria fundamentação 

convencional, constitucional e legal do direito de petição já é suficiente para concluir 

que sim, é dever do Poder Público apresentar ao preso peticionário resposta 

completa, compreensível, fundamentada, oportuna e em prazo razoável. A Lei 

9.784/1999, por sua vez, reafirma tal dever da Administração Pública na condução 

dos processos administrativos, estabelecendo como obrigação a emissão de decisão 

nos processos administrativos em até trinta dias após o fim da instrução452. Além 

disso, a Lei reforça o dever de motivação explícita, clara e congruente453 dos atos 

administrativos, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que a 

embasaram sempre que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; imponham 

ou agravem deveres, encargos ou sanções; importem anulação, revogação, 

suspensão ou convalidação de ato administrativo, dentre outras hipóteses pertinentes 

ao direito administrativo penitenciário454. 

Quinto, em observância ao artigo 56 da Lei 9.784/1999, a autoridade 

administrativa penitenciária deve promover meios simples e efetivos para assegurar o 

direito a recurso administrativo aos presos peticionários. O referido direito tem como 

fundamento a ampla defesa e o contraditório455, bem como o próprio exercício do 

direito de petição, cuja previsão normativa, em sua esfera penitenciária inclusive, inclui 

                                                 
participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a 
ser juntada aos autos”. Idem. 
452 Conforme artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999: “A Administração tem o dever de explicitamente emitir 
decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua 
competência”; “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 
trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Idem. 
453 Conforme artigo 50, parágrafo primeiro, da Lei 9.784/1999: “ A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”. Idem. 
454 Conforme incisos do artigo 50 da Lei 9.784/1999. Idem. 
455 “Os recursos administrativos são um corolário do Estado de Direito e uma prerrogativa de todo 
administrado ou servidor atingido por qualquer ato da Administração. Inconcebível é a decisão 
administrativa única e irrecorrível, porque isto contraria a índole democrática de todo julgamento que 
possa ferir direitos individuais e afronta o princípio constitucional da ampla defesa, que pressupõe mais 
de um grau de jurisdição. Decisão única e irrecorrível é a consagração do arbítrio, não tolerado pelo 
nosso Direito. A Lei 9.784/99 consagrou esse entendimento ao estatuir, no capítulo dos "Recursos", 
que das "decisões administrativas cabe recurso, em face derazões de legalidade e de mérito" (art. 56)”. 
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel; e BURLE, Carla Rosado. Direito 
administrativo...Op. Cit., p. 806. 
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o direito a reapreciação do pedido feito, “se o pedido ou a reclamação for rejeitado, ou 

no caso de atraso indevido”456. 

São legitimados para interpor recurso das decisões administrativas (ou diante 

da demora injustificada para seu julgamento): os titulares de direitos e interesses que 

forem parte no processo, aqueles cujos direitos ou interesses forem imediatamente 

afetados pela decisão, organizações e associações representativas (no que dizer 

respeito a direitos coletivos) e cidadãos ou associações (quanto a direitos difusos)457. 

Destaca-se, ademais, o papel dos Órgãos da Execução Penal para postular não 

apenas em juízo, mas também em processos administrativos penitenciários, 

especialmente em proteção aos direitos coletivos das pessoas presas458. 

O recurso administrativo, por sua vez, deve ser dirigido à própria autoridade 

que proferiu a decisão. Tal opção legislativa459, adotada pela Lei 9.784/1999 em seu 

artigo 56, parágrafo primeiro, possibilita que a autoridade administrativa recorrida 

exerça o juízo de retratação antes da remessa à autoridade superior, reconsiderando 

a decisão originalmente tomada em face das alegações do recorrente460, bem como 

constitui medida que evita com que o particular tenha maiores dificuldades no 

momento de endereçar o recurso461. 

Questão complexa é a definição da autoridade competente para apreciar o 

recurso administrativo interposto por preso – visto também se tratar de caminho ainda 

                                                 
456 Conforme disposição presente na Regra 57 das Regras de Nelson Mandela, já apresentada na 
subseção 2.1.3. 
457 Conforme artigo 56 da Lei 9.784/1999. BRASIL. Lei nº 9.784...Op. Cit. 
458 “Os órgãos da execução penal são os principais atores de condução e execução das políticas 
públicas no setor, abrangendo tanto órgãos propriamente executivos como instituições do sistema de 
justiça. Os órgãos de execução penal, com exceção do Juízo de Execução, têm legitimidade ativa para 
postular em juízo e contribuir para a fiscalização e adimplemento dos direitos da execução”. 
GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. 2ª Ed. Belo Horizonte: 
CEI, 2020, p. 136. 
459 “Há, nos vários sistemas recursais, duas formas de direcionamento dos recursos. Na primeira, o 
recurso é dirigido ao próprio agente que produziu o ato objeto da impugnação, a fim de que este o 
remeta à autoridade superior. Pela segunda, o recurso é dirigido diretamente à autoridade decisória, 
sem sofrer intermediação por parte do agente responsável pelo ato hostilizado. A lei adotou a primeira 
forma, dispondo, no art. 56, § 1º, que o recurso será dirigido "à autoridade que proferiu a decisão", 
cabendo a esta, então, encaminhá-lo à autoridade competente para sua apreciação”.  CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Processo...Op. Cit., p. 297. 
460 Ibidem, p. 297-298. 
461 “O art. 63 indica que o recurso não será conhecido quando interposto: [...]; (II) perante órgão 
incompetente; [...]. Ocorre que o § 1º, salutarmente, dispõe que, na hipótese de recurso interposto 
perante autoridade incompetente, será indicada ao recorrente qual a autoridade competente, "sendo-
lhe devolvido o prazo para recurso". De todo modo, como o recurso é dirigido à própria autoridade que 
decidiu, parece muito improvável que possa surgir a hipótese de alguém equivocar-se quanto à 
autoridade competente”. MELLO Celso, Antônio Bandeira de. Curso...Op. Cit., p. 533. 
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pouco explorado na realidade prisional brasileira. Não apenas os estados federativos 

adotaram modelos significativamente distintos entre si para a gestão de seus sistemas 

prisionais, como mesmo dentro do mesmo estado há modelos híbridos: exemplo disso 

é o estado do Paraná, em que parcela das unidades prisionais são administradas pelo 

Departamento Penitenciário do Paraná, e outra segue sob gestão da Polícia Civil – 

principalmente as “cadeias públicas”, carceragens que se encontram no interior de 

delegacias de polícia, caracterizadas, em geral, pela precariedade extrema e 

superlotação carcerária462.  

Além disso, “cada prisão é um universo diferente”: não é incomum que 

unidades prisionais circunscritas na mesma região tenham divisões e fluxos internos 

completamente diversos para a efetivação de simples procedimentos, como de 

implantação em canteiro de trabalho e estudos, produção e distribuição de credenciais 

de visita, dentre inúmeras outras situações concernentes a direitos e interesses de 

pessoas presas. 

Assim, o estabelecimento de procedimento para definição das autoridades 

administrativas competentes para apreciação do recurso é tarefa local, mas que deve 

seguir a regra geral do sistema de hierarquia administrativa, que prevê que, em 

princípio, a competência administrativa para apreciação do recurso é da autoridade 

que se situa em patamar hierarquicamente superior a do agente que praticou o ato 

impugnado463. 

                                                 
462 Sobre as ‘carceragens’ existentes em delegacias de polícia: “A questão é que a maioria sobrevive à 
experiência da prisão, mesmo no Brasil. Em muitos lugares encontrei condições de abjeta miséria, em 
nenhum lugar mais do que em uma carceragem em Curitiba, Paraná, onde os presos estavam 
confinados em um subterrâneo sem nenhuma luz natural e com água escorrendo pelas paredes”. 
DARKE, Sacha e KARAM, Maria Lúcia. Comunidades prisionais autoadministradas: o fenômeno 
APAC, p. 5. Disponível em: 
<https://carceropolis.org.br/media/publicacoes/Comunidades_prisionais_autoadministradas_Darke_e_
Karam_2014.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2021. 
463 “Em princípio, a competência administrativa é da autoridade que se situe em patamar 
hierarquicamente superior à do agente que praticou o ato impugnado. Aqui vigora o sistema de 
hierarquia administrativa. Com efeito, se o ato de um Diretor de Divisão é objeto de recurso, a decisão 
compete ao respectivo Diretor do Departamento, seu superior hierárquico. Nesses casos tratar-se-á de 
recurso hierárquico próprio, cujo percurso se faz dentro da esfera do mesmo órgão ou da mesma 
pessoa administrativa. Entretanto, nem sempre é observada essa regra geral. A norma legal ou 
administrativa pode indicar autoridade outra, que não o superior hierárquico, para apreciar o recurso. 
Há, portanto, urna imensa gama de possibilidades. No silêncio da norma, porém, pode adotar-se o 
critério da hierarquia administrativa, endereçando-se o recurso para o superior hierárquico”. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo...Op. Cit., p. 324. 
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Finalmente, quanto ao julgamento do recurso interposto, o artigo 64 da Lei 

9.784/1999 confere ao órgão competente a cognição plena para confirmar, modificar, 

anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida464. 
Não há dúvidas, em conclusão, que o exercício do direito de pedir por pessoa 

presa em sua esfera administrativa tem consequências jurídicas sérias, tratando-se 

de tema que merece atenção muito superior àquela que atualmente recebe. A simples 

“pipa” apresentada pelo preso, hoje costumeiramente ignorada na sistemática 

penitenciária brasileira, é petição inicial que instaura um devido processo 

administrativo, informado pelos princípios constitucionais e legais voltados ao direito 

processual, bem como pelas determinações da Lei 9.784/1999 e codificações 

estaduais – onde há – de processo administrativo. 

Reconhece-se, finalmente, que os pedidos administrativos de presos 

correspondem a muito mais do que favores, dispostos à arbitrariedade da autoridade 

penitenciária, mas sim a requerimentos tutelados pelo direito. É neste sentido que se 

reputa revolucionário o singelo cumprimento da Lei 9.784/1999 nos estabelecimentos 

prisionais: afinal, ao se desvelar a óbvia relação jurídica conformada entre preso 

peticionário e Estado instado, revela-se que a administração tem deveres, assumidos 

por lei, tanto na formulação, apresentação, recebimento, comunicação como no 

julgamento de pedidos apresentados por pessoas presas. 

 

3.2.2. O direito de pedir da pessoa presa na esfera jurisdicional enquanto forma 
de exercício da autodefesa na execução penal 

 

Se na subseção anterior refletiu-se acerca de meios para potencializar o 

exercício do direito de pedir da pessoa presa na esfera administrativa, nesta o objetivo 

é desenvolvê-lo na esfera jurisdicional. Para tanto, propõe-se a conjugação de duas 

posições: (i) a pessoa presa, seus representantes e familiares podem acessar 

diretamente o juízo de execução penal, apresentando pedidos dentro dos limites da 

                                                 
464 Questão que demanda maior estudo é se seria possível que um recurso administrativo interposto 
por pessoa presa resulte em agravamento da situação do recorrente (tema da reformatio in pejus), 
diante da cognição plena da administração pública para reformar as decisões em recurso hierárquico. 
Sustenta-se, como proposta inicial, a aplicabilidade do artigo 617 do Código de Processo Penal, que 
proíbe o agravamento da pena “quando somente o réu houve apelado da sentença”. BRASIL. Decreto-
Lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3689.htm>. Acesso em 25 de maio de 2021. 
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Lei de Execução Penal, que devem ser imediatamente remetidos para manifestação 

da defesa técnica, e posteriormente decididos; (ii) a pessoa presa, seus 

representantes e familiares podem apresentar quaisquer pedidos ao juízo de 

execução penal que digam respeito a alguma das competências jurisdicionais a ele 

atribuídas pelo artigo 66 da Lei de Execução Penal. 

A primeira proposta discute a legitimidade para o preso exercer diretamente o 

direito de pedir na esfera jurisdicional da execução penal, e tem como ponto de partida 

o entendimento jurisprudencial prevalente no Brasil de que o direito de petição não 

abrange o direito de ação perante o Poder Judiciário. A partir desta consolidada 

compreensão, a condição de privação de liberdade não seria suficiente, por si só, para 

uma pessoa presa apresentar ações indenizatórias, interpor recursos ou impetrar 

mandados de segurança, por exemplo, sem o intermédio de um sujeito processual 

com capacidade postulatória para tanto465. 

Entretanto, no que diz respeito a petições deduzidas por pessoa presa, dentro 

dos limites da Lei de Execução Penal e perante o juízo de execução penal, tem-se 

situação amplamente diversa. Neste particular caso, os pedidos apresentados 

correspondem não a um movimento processual de ação, mas, pelo contrário, de 

defesa. 

A referida tese, de todo pertinente para o desenvolvimento do direito de pedir 

da pessoa presa na esfera jurisdicional, tem fundamento no simples fato de que o 

apenado ocupa o polo passivo no processo de execução penal, procedimento este 

que pode ser instituído de ofício inclusive466, e que, via de regra, tem início com a 

automatizada remessa da guia de execução decorrente da condenação criminal. 

A apresentação de pedidos que estejam na esfera de cognição do juízo de 

execução penal, portanto, não corresponde a descolada postulação do preso ao 

Poder Judiciário, mas, muito mais do que isso, consiste em forma de exercício do 

direito à ampla defesa no curso da concretização da pena, em especial em sua esfera 

da autodefesa. Trata-se, em última medida, de poderoso mecanismo para o próprio 

                                                 
465 Conforme discutido neste trabalho ao início do Capítulo III. 
466 Conforme artigo 195 da Lei de Execução Penal, que dispõe que: “ O procedimento judicial iniciar-
se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu 
cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da 
autoridade administrativa”. BRASIL. Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 13 de maio de 2021. 
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apenado participar no processo executório então conformado, defendendo a 

legalidade da pena concretamente executada contra si. 

A vinculação do direito de pedir na execução penal ao exercício da autodefesa 

do condenado, por sua vez, é o que permite desenvolver a primeira proposta ora 

defendida: a pessoa presa tem direito de apresentar diretamente pedidos para o juízo 

de execuções penais, que não podem deixar de ser conhecidos diante de uma suposta 

ausência de capacidade postulatória. 

Aury LOPES JR, em texto publicado inicialmente em 2002, manifestou-se 

contrário a posição ora defendida, sustentando que uma “capacidade postulatória 

plena” do preso acobertaria o histórico prejuízo ao apenado ocasionado pelo 

abandono da defesa técnica no curso da concretização da pena: 

 
Talvez o ponto nevrálgico da ausência de defesa técnica venha da frágil 
justificativa de que o preso tem plena capacidade postulatória (art . 41, XIV, 
da LEP). É uma falácia, que serve apenas para acobertar o imenso prejuízo 
que ele sofre pelo abandono. O preso não deve possuir capacidade 
postulatória, porque isso é uma falsa vantagem. Ele tem que ter, isso sim, um 
defensor, pois a defesa técnica é imprescindível e indisponível467. 

 

O autor estava se referindo criticamente à tese de que a defesa técnica seria 

dispensável no curso da execução da pena, diante de uma suposta capacidade 

postulatória do condenado468. Assente-se integralmente sobre a indispensabilidade 

da defesa técnica na execução penal, que deve estar presente desde o momento de 

instauração do processo executivo469. Entretanto, discorda-se que o direito de petição 

                                                 
467 O mesmo trecho foi repetido tanto na primeira como na segunda edição do livro “Crítica à Execução 
Penal”, de Salo de Carvalho, publicadas em 2002 e 2007: LOPES JR, Aury. A instrumentalidade 
garantista do processo de execução penal. In: CARVALHO, Salo de. Crítica à execução penal. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 463-464; LOPES JR, Aury. Revisitando o processo de execução 
penal a partir da instrumentalidade garantista. In: CARVALHO, Salo de. Crítica à execução penal. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 389. 
468 “Se no processo civil a defesa pode ser considerada como uma carga processual da parte, o mesmo 
não ocorre no processo penal, onde a defesa técnica assume o caráter de obrigação de caráter públixo, 
um autêntico direito fundamental do indivíduo contra o Estado. Não existe a possibilidade de levar 
adiante um processo – seja de conhecimento ou de execução – sem a presença de um defensor técnico 
e, a inércia do sujeito passivo em indica-lo, obriga o juiz a nomear um defensor dativo”. Ibidem, p. 391. 
469 Desta forma, não deve o processo de execução penal tramitar sem defesa técnica sob hipótese 
alguma, divergindo-se da posição de que a defesa precisa estar presente tão somente diante do 
advento de algum incidente processual. Tal posição é retratada por Antonio Magalhães Gomes, que 
sustentou que a defesa no processo executivo estaria restrita à “possibilidade de influir positivamente 
no convencimento do juiz de execução, sempre que se apresente uma oportunidade de alteração da 
quantidade ou da forma da sanção punitiva”. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. A defesa do 
condenado na execução penal. In: BUSANA, Dante; GRINOVER, Ada Pellegrini (coords). Execução 
penal: Lei nº. 7.210, de 11 de Julho de 1984. São Paulo.: Max Limonad, 1987, p. 41. 
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da pessoa presa corresponda à ‘capacidade postulatória plena’, ou mesmo que seu 

exercício seja uma falsa vantagem, de modo que deva ser abandonado. 

Sustenta-se que, tratando-se o direito de petição de uma forma de exercício da 

autodefesa no curso da concretização da pena, os pedidos apresentados por pessoa 

presa ou seus familiares devem ser imediatamente remetidos e complementados pela 

defesa técnica do apenado. Assim, uma vez apresentada a petição da pessoa privada 

de liberdade ao juízo de execução penal, este deve intimar a defesa técnica do 

apenado – seja constituída ou a Defensoria Pública – para manifestação. 

Não se trata, portanto, de falsa vantagem, que demandaria a restrição do direito 

de petição do recluso, mas, de forma oposta, em reconhecer o relevante papel deste 

na composição do direito de defesa do apenado, e que, como exigência da própria 

Constituição Federal, demanda complementação por meio de defesa técnica. 

Desta reflexão, portanto, extrai-se a primeira proposta – definitiva – desta 

subseção: é direito da pessoa presa e de seus familiares apresentar diretamente 

pedidos ao juízo de execução penal, que não devem deixar de ser conhecidos sob a 

justificativa de que o preso não teria capacidade postulatória para acionar o Poder 

Judiciário. Os pedidos apresentados por pessoas presas, ademais, devem ser 

imediatamente remetidos à defesa técnica do apenado (constituída ou exercida pela 

Defensoria Pública), que se manifestará acerca dos pleitos, concretizando, assim, a 

ampla defesa no direito de execução penal. 

Acerca desta primeira proposta, ao menos duas questões reflexas merecem 

maior atenção: (i) estaria incluído no direito de pedir da pessoa presa a prerrogativa 

para interpor diretamente recursos de agravo em execução das decisões 

desfavoráveis? (ii) poderia o preso provisório exercer o direito de petição perante o 

juízo de execução penal? Em caso afirmativo, sob qual forma? 

Quanto a primeira questão, há dois pontos a serem conjugados: o direito à 

reapreciação dos pedidos, que decorre diretamente da fundamentação normativa do 

direito de pedir da pessoa presa470, e a ausência de capacidade postulatória do preso. 

Defende-se que, neste caso, diante da ausência de disposição específica na Lei de 

Execução Penal detalhando tanto o procedimento de intimação das decisões 

proferidas no curso do cumprimento de pena quanto a legitimidade ativa para 

                                                 
470 Conforme disposição presente na Regra 57 das Regras de Nelson Mandela, já apresentada na 
subseção 2.1.3. 
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interposição de recursos, deve-se buscar no Código de Processo Penal a solução – 

inclusive em observância ao artigo 2º, caput, da LEP, que dispõe que o processo 

executivo será exercido “na conformidade desta Lei e do Código de Processo 

Penal”471. 

Assim, aplica-se integralmente o inciso I do artigo 392 do Código de Processo 

Penal no que diz respeito à intimação das decisões proferidas no curso da execução 

da pena, e o artigo 577, caput, do CPP, quanto à legitimidade para interposição de 

recurso de agravo em execução472. É saber, tratando-se de pessoa presa que 

apresentou petição perante o juízo de execução penal, deve esta ser intimada 

pessoalmente da decisão proferida a partir de sua provocação, podendo inclusive dela 

interpor recurso – por meio de simples manifestação do interesse em recorrer473. 

A segunda questão diz respeito a tutela de direitos de presos provisórios por 

parte do juízo de execução penal. Há múltiplos dispositivos na LEP que dispõem que 

se aplica ao preso provisório tanto a jurisdição do juízo executivo, como os direitos e 

deveres dos presos474, de modo que se sustenta que sim, é viável ao preso provisório 

apresentar petições ao juízo de execução penal. Exemplifica-se diversos casos em 

que a tutela do juízo de execução penal seria relevante ao preso provisório: para 

requerer acesso à saúde ou alimentação adequada, para implantação em atividades 

de trabalho ou estudos, para pleitear a transferência entre unidades prisionais em 

                                                 
471 Conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei de Execução Penal: “A jurisdição penal dos Juízes ou 
Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, 
na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal”. BRASIL. Lei nº. 7.210...Op. Cit. 
472 Conforme os dispositivos do Código de Processo Penal ora citados: “Art. 392.  A intimação da 
sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; [...].  Art. 577.  O recurso poderá ser 
interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor”. 
BRASIL. Decreto-Lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em 25 de maio de 2021. 
473 Destaca-se que a proposta ora defendida vai de encontro a posicionamento já defendido no Poder 
Judiciário, existindo julgados que não conheceram recurso de agravo em execução penal interposto 
por indivíduo condenado, diante da ausência de capacidade postulatória: “Tendo sido interposto de 
próprio punho pelo reeducando, de rigor o não conhecimento do presente Agravo em Execução penal, 
eis que o agravante não possui capacidade postulatória.” ESTADO DE MINAS GERAIS. Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Agepn 10042180000848001-MG. 6ª Câmara Criminal. Relator Des. Rubens 
Gabriel Soares. Julgado em 14 de abril de 2019. Disponível em: <https://cutt.ly/wnrma4z>. Acesso em 
25 de maio de 2021. 
474 Conforme artigo 2º, parágrafo único, bem como artigo 39, parágrafo único e artigo 42 da Lei de 
Execução Penal, respectivamente: “Art. 2º. 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”; “Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...]. Parágrafo único. Aplica-se ao 
preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo”; “[...]. SEÇÃO II – Dos Direitos [...]. Art. 42 - 
Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta 
Seção”. BRASIL. Lei nº. 7.210...Op. Cit. 
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casos extremos ou até para o cumprimento de seus direitos políticos (concretização 

do direito ao voto, por exemplo).  

Em ordem para viabilizar o direito de o preso provisório acionar o juízo de 

execução penal, defende-se a instauração e autuação de um procedimento perante o 

juízo de execução penal com o exclusivo intuito de processar o pedido apresentado 

pelo preso. Tal prerrogativa decorre, inclusive, do artigo 195, que dispõe que o 

procedimento judicial de que trata a LEP pode ser iniciado por iniciativa “do 

interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente”475. 

Outra tese relevante ao desenvolvimento do direito de pedir da pessoa presa 

na esfera jurisdicional é relativa ao conteúdo do que pode ser objeto de 

peticionamento do preso ao juízo de execuções penais (a extensão e limites deste 

direito na esfera jurisdicional, portanto). Defende-se, neste trabalho, que demanda 

conhecimento por parte deste juízo toda e qualquer demanda apresentada por pessoa 

presa que diga respeito ao menos a uma das competências previstas no artigo 66 da 

lei de Execução Penal476. 

Sendo assim, a extensão do direito de pedir na esfera jurisdicional da execução 

penal abrange todas as demandas que digam respeito à tutela dos direitos dos presos 

neste complexo de relações jurídicas: (i) seja nos tradicionais pleitos incidentais de 

progressão de regime, retificação da fração de cumprimento de pena para obtenção 

de direitos, livramento condicional, indulto ou comutação de penas, pedido de prisão 

domiciliar, cômputo de remição de pena decorrente de trabalho ou estudo, dentre 

outros; (ii) seja naqueles que dizem respeito à função fiscalizatória do juízo de 

execução penal. 

A função fiscalizatória, correcional ou inspetiva do juízo de execução penal 

concentra-se nos deveres conferidos pelos incisos VI, VII e VIII do artigo 66 da Lei de 

Execução Penal. Por meio destes dispositivos, a LEP confere ao referido juízo o dever 

de “zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança”, de 

                                                 
475 Conforme dispositivo da Lei de Execução Penal ora citado: “O procedimento judicial iniciar-se-á de 
ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, 
parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade 
administrativa”. Idem. 
476 Destaca-se que, à subseção 1.3.3. deste Trabalho, sustentou-se que o juízo de execução penal é 
competente para tutelar “o complexo material de relações jurídicas que se dão entre Estado e 
condenado no curso do cumprimento de pena, em suas manifestações lícitas e ilícitas”. 
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“inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para 

o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de 

responsabilidade”, e de “interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que 

estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos 

desta Lei”477. 

Conforme já defendido anteriormente neste trabalho478, é por meio da 

conjugação destes incisos que se reconhece que o juízo de execução penal dispõe 

de mecanismos de natureza corretiva, compensatória e até de responsabilização para 

modular os aspectos qualitativos do concreto cumprimento de pena, evitando toda e 

qualquer prática punitiva fora dos limites previstos em lei e assegurando o estatuto 

jurídico do condenado. Trata-se de competência, portanto, apta a assegurar, em 

demandas de caráter coletivo inclusive, o cumprimento dos direitos dos presos 

perante o Estado. 

Caso ilustrativo do grande potencial desta atuação fiscalizatória do juízo de 

execuções penais ocorreu recentemente no Paraná, em novembro de 2020, quando 

o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos 

Presídios de Curitiba reconheceu, após pedido apresentado pela Defensoria Pública 

do Paraná, que viola o princípio da humanidade e da legalidade o ato administrativo 

expedido pela direção de unidade prisional que proibia o recebimento de alimentação 

suplementar (popularmente conhecida como “sacola” ou “jumbo”) enviada por 

familiares, bem como confiscava os televisores e pertences pessoais presentes no 

interior de suas celas479. 

A referida restrição coletiva e excepcional de direitos havia sido determinada 

pela direção de um estabelecimento prisional da região em junho de 2020, sob a 

justificativa de que pessoas – não identificadas – custodiadas naquele 

estabelecimento prisional teriam realizado, in verbis, “ato conhecido como batidão, 

batendo calorosamente em portas, com chutes, socos e gritos”, em suposta 

                                                 
477 BRASIL. Lei nº. 7.210...Op. Cit. 
478 Conforme defendido na subseção 1.3.2. deste trabalho, intitulada “A incorporação dos direitos do 
apenado por meio da categoria de pena ilícita”. 
479 ESTADO DO PARANÁ. Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos 
Presídios de Curitiba-PR. Decisão nos autos de Pedido de Providências nº. 0002149-
23.2020.8.16.0009 (mov. 69.1). Julgado em 17 de novembro de 2021. Disponível via sistema 
PROJUDI, em consulta aos autos de Pedido de Providências nº. 0002149-23.2020.8.16.0009. Acesso 
em 25 de maio de 2021. 



169 

 
 

comemoração à notícia transmitida nos meios de comunicação acerca do falecimento 

de um agente penitenciário que trabalhava naquela unidade480. 

No caso, o Juízo de Execução Penal e Corregedoria dos Presídios reconheceu 

que o ato administrativo de restrição de direitos era ilícito, visto que (i) trata-se de 

sanção coletiva, expressamente vedada pela Lei de Execução Penal; (ii) viola o 

princípio da legalidade, sendo sanção administrativa aplicada sem o devido processo 

legal e que permanecia em vigor há cerca de cinco meses (sendo que, conforme o 

Estatuto Penitenciário do Paraná, o prazo máximo para a restrição de direitos e 

regalias é de trinta dias, quando da aplicação de falta grave, em sessão do Conselho 

Disciplinar481); (iii) viola o princípio da humanidade, visto que a alimentação e higiene 

adequada reflete na saúde física e mental do ser humano e que é direito do preso ter 

alimentação suficiente, conforme o artigo 41, inciso I, da LEP. 

Destaca-se que a Defensoria Pública do Paraná teve ciência do referido caso 

após ser acionada por familiares de pessoas presas naquela unidade prisional, que 

comunicaram a restrição de direitos em curso – permitindo, assim, a atuação 

jurisdicional no caso concreto. A participação e articulação de familiares de presos no 

curso da execução penal, por sua vez, especialmente por meio do exercício do direito 

de pedir tanto na esfera administrativa mas, sobretudo, na jurisdicional, deve ser 

incentiva, tratando-se de importante centro de recepção de ilicitudes que, funcionando 

como uma “antena”, amplificam ações que via de regra não saem de dentro do 

cárcere482 – seja pela censura recorrentemente praticada no interior dos 

estabelecimentos prisionais, seja pelo receio do preso de sofrer retaliações ao 

denunciar ilegalidades, seja pela própria dificuldade organizacional de um preso 

                                                 
480 Idem. 
481 “Art. 64 - Constituem sanções disciplinares: [...]. III. Faltas graves: a) suspensão de visitas, de 20 a 
30 dias; b) suspensão de favores e de regalias, de 20 a 30 dias; c) isolamento na própria cela ou em 
local adequado, de 20 a 30 dias”. ESTADO DO PARANÁ. Estatuto Penitenciário do Estado do 
Paraná. Disponível em: <http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Estatuto_Penitenciario__1.pdf>. 
Acesso em 25 de maio de 2021. 
482 “Ao invés da separação, as prisões brasileiras caracterizam-se por funções fundidas 
(funcionários/internos) e relações intrincadas (funcionários/internos e prisão/comunidade). Em primeiro 
lugar, as barreiras entre prisões e comunidades geralmente são mais permeáveis do que na Europa 
Ocidental ou na América do Norte. Não só os presos geralmente têm maior contato com seus familiares, 
mas, com o crescente fenômeno de cultura de gangue, as vidas comunitária e prisional vêm se tornando 
crescentemente ligadas. As prisões brasileiras, ao que tudo indica, não estão isoladas da vida 
comunitária. Como resultado, precisam ser analisadas como universos sociais paralelos, como 
microcosmos da sociedade”. DARKE, Sacha e KARAM, Maria Lúcia. Comunidades prisionais 
autoadministradas: o fenômeno APAC, p. 6. Disponível em: 
<https://carceropolis.org.br/media/publicacoes/Comunidades_prisionais_autoadministradas_Darke_e_
Karam_2014.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2021. 
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efetivamente se comunicar com instituições fiscalizadoras do sistema de justiça 

criminal. 

 

3.2.3. O reconhecimento do caráter jurisdicional da função fiscalizatória do 
juízo de execução penal como pressuposto necessário à tutela dos 
direitos coletivos dos presos 

 
 

Ora, se compete ao juiz zelar pelo correto cumprimento da pena, tomar 
providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos 
prisionais e interditar aquele que estiver em condições inadequadas ou com 
infringência aos dispositivos da Lei de Execução Penal, o confronto com a 
realidade prisional brasileira aponta de imediato que há problemas graves 
com essa competência judicial. 

 
[...]. No campo jurídico construiu-se a ideia de que a competência judicial 
conferida pelos dispositivos legais citados não é propriamente jurisdicional, 
mas uma competência administrativa exercida pelo juiz da execução penal. 
Trata-se, portanto, de uma peculiar construção jurídica que retira o caráter 
jurisdicional conferido pela Lei de Execução Penal e a transforma em 
atividade administrativa. 

 
Desta forma, o ato do juiz, agora administrativo, não possui os efeitos de uma 
decisão judicial, que é tida como ordem e tem graves consequências em caso 
de descumprimento. Por tal construção jurídica, apenas compete ao juiz 
recomendar a regularização daquilo que não estiver em conformidade com 
as normas, sob pena de interdição do estabelecimento no todo ou em 
parte483. 

 
De nada adianta o desenvolvimento da função fiscalizatória do juízo de 

execução penal – através, especialmente, da ampliação do alcance do direito de pedir 

da pessoa presa e seus familiares – se, entretanto, não houver mecanismos jurídicos 

disponíveis para assegurar o cumprimento das determinações jurisdicionais dela 

decorrentes. Desloca-se o foco de análise nesta subseção, portanto, para a 

importante e pouco refletida questão da execução das decisões proferidas pelo juízo 

de execução penal em sede de sua função fiscalizatória, presente nos incisos VI, VII 

e VIII do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 

Reside neste ponto possivelmente o efeito prático mais grave e prejudicial da 

tese que defende a natureza jurídica mista do direito de execução penal: concebeu-

                                                 
483 CACICEDO, Patrick Lemos. O controle judicial da execução penal no Brasil: ambiguidades e 
contradições de uma relação perversa. In: Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto 
Alegre, vol. 4, n. 1, pp. 413-432, jan.-abr. 2018, p. 427. 
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se, como consequência automática desta corrente, que a competência fiscalizatória é 

uma das tarefas de natureza administrativa do juízo de execução penal e, assim 

sendo, as decisões dela decorrentes não são propriamente jurisdicionais (inclusive no 

que diz respeito a sua exigibilidade), correspondendo, ao contrário, a atos 

administrativos. Tais atos administrativos, por sua vez, seriam expressão do controle 

administrativo promovido pelo Poder Judiciário, e, via de regra, não assumiriam 

caráter impositivo, restringindo-se ao envio de ofícios com status de “recomendações” 

ao Poder Executivo484. 

A tese tem como seu principal veiculador Júlio Fabbrini MIRABETE, ao 

sustentar, em obra publicada pela primeira vez em 1987 – mas que continua 

seguidamente repetida, sem quaisquer alterações, em edições posteriores do livro por 

pelo menos vinte e um anos – que as competências conferidas ao juízo de execução 

penal pelos incisos VI a X do artigo 66 têm natureza jurídica administrativa, e não 

jurisdicional: 

 
O artigo 66 da LEP prevê também as hipóteses de competência do juiz da 
execução para as atividades administrativas da execução penal. Em primeiro 
lugar, incumbe-lhe zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 
segurança (inciso VI). De modo amplo e genérico, a lei estabelece que ao juiz 
da execução é permitido tomar as medidas necessárias para que sejam 
obedecidos todos os dispositivos concernentes à execução penal, pois é 
dever do magistrado zelar pela correta aplicação da lei respectiva [...]. Pode 
o juiz também interditar, no todo ou em parte, o estabelecimento penal que 
estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos 
dispositivos da lei (art. 66, VIII) [...]. Enquanto as decisões jurisdicionais do 
juiz da execução estão sujeitas ao recurso de agravo em execução, previsto 
no artigo 197 da LEP (item 8.4), as decisões administrativas estão 
submetidas aos recursos estabelecidos pela lei local485. 

 

A afirmação de que o artigo 66 da Lei de Execução Penal estabelece ora 

competências jurisdicionais, ora administrativas, porém, impressiona pela baixa 

densidade teórica. Os argumentos que sustentam a posição, aliás, são caracterizados 

por intransponível circularidade: são administrativas as competências fiscalizatórias 

                                                 
484 Idem. 
485 O trecho ora reproduzido foi diretamente retirado da primeira edição da obra “Execução penal”, de 
Julio Fabbrini Mirabete, publicada em 1987. O mesmo trecho é repetido, pelo menos, nas edições 
publicadas em 1988, 1992, 1997 e 2018, aos quais se teve acesso. MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Execução Penal. 1ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1987, p. 213-214; MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Execução Penal. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1988, p. 213-214; MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Execução Penal. 5ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, p. 204-205; MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Execução Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1997, p. 186-187; MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Execução Penal. 14ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018, p. 233-234. 
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do juízo de execução penal simplesmente porque tais questões não se tratam de 

matérias jurisdicionais. E não se tratam de matérias jurisdicionais pois o controle e 

fiscalização do sistema prisional, gerido pelo Poder Executivo, decorrem de decisões 

administrativas.  

Simplesmente não há, na LEP, um dispositivo sequer que autorize tal 

entendimento – de forma contrária, a referida Lei, já em sua exposição de motivos, 

reconhece que as atribuições conferidas aos órgãos da execução penal se destinam 

“a superar os inconvenientes graves, resultantes do antigo e generalizado conceito de 

que a execução das penas e medidas de segurança é assunto de natureza 

eminentemente administrativa”486.  

Trata-se, em realidade, de aplicação simples e direta da teoria mista do direito 

de execução penal. Aceitando o pressuposto de que a execução penal teria natureza 

complexa e se desenvolveria nos planos administrativo e jurisdicional, MIRABETE 

compreendeu que os incisos I a V do artigo 66 corresponderiam a competências 

jurisdicionais, enquanto os seguintes seriam atribuições administrativas do juízo de 

execução penal. O posicionamento não acompanha notas de rodapé, referências a 

teóricos ou sistemas jurídicos estrangeiros ou qualquer fundamento em lei: é a 

interpretação que o autor faz do referido artigo com base em sua compreensão sobre 

a conjugação de matérias administrativas e jurisdicionais que constituem o direito de 

execução penal, e tão somente isto. 

A tese de MIRABETE, portanto, é anterior à promulgação da Constituição 

Federal de 1988, mas sem dúvidas prevaleceu desde então, e ainda é replicada 

intensamente, sendo reproduzida por teóricos como Adeildo NUNES487 e Guilherme 

de Souza NUCCI que, na obra “Manual de Processo Penal e Execução Penal”488, 

                                                 
486 BRASIL. Exposição de Motivos da Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-
exposicaodemotivos-149285-pl.html>. Acesso em 01 de maio de 2021. 
487 “Como já se viu, o Juiz de Execução também atua na esfera administrativa. O faz quando instala 
Conselhos da Comunidade, realiza visitas de inspeção a estabelecimentos penais ou interdita em parte 
ou no todo qualquer unidade carcerária ou quando fornece ao detento atestado de cumprimento de 
pena, uma obrigação do Juiz e direito do preso”. NUNES, Adeildo. Da execução penal. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2013, p. 303. 
488 Neste trabalho, consultou-se a 6ª e a 11ª edição da obra “Manual de processo penal e execução 
penal”, publicadas, respectivamente, em 2010 e 2014. Destaca-se que, após a última edição desta 
obra, em 2017, o autor Guilherme de Souza NUCCI cindiu as temáticas de direito processual penal e 
execução penal em duas obras distintas: NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual 
penal. Rio de Janeiro, Forense, 2018; NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. Rio 
de Janeiro, Forense, 2018. 
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defendeu que “prevê o art. 66 da Lei de Execução Penal várias atribuições do 

magistrado, algumas de natureza jurisdicional e outras, de natureza administrativa” – 

tratando-se a função fiscalizatória uma destas489. 

No Poder Judiciário, por sua vez, a referida compreensão foi repetida como um 

mantra, uma fábula que, ao ser contada e recontada por uma centena de 

oportunidades, adquiriu vida na execução penal brasileira. E, uma vez adotada, 

produziu o gravíssimo efeito do esvaziamento da competência fiscalizatória do juízo 

de execuções penais. 

Em primeiro lugar, é possível afirmar que o Superior Tribunal de Justiça 

recepcionou amplamente a teoria administrativista desta função fiscalizatória – 

chegando a Segunda Turma do STJ a reconhecer, em acórdãos publicados em 

dezembro de 2018 e em março de 2021, que o “entendimento desta Corte Superior 

(é) no sentido de que a competência dos juízes da execução penal de fiscalização e 

interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa”490-491.  

O principal precedente que sustenta tal entendimento é o acórdão de 

julgamento na Medida Cautelar nº. 5.220/MG, julgado em 2003 e relatado pelo 

Ministro Teori Zavascki492. No caso, a Primeira Turma do STJ reformou decisão do 

                                                 
489 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1180, (ebook); NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo 
penal e execução penal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 1013. 
490 “Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento desta Corte 
Superior no sentido de que a competência dos juízes da execução penal de fiscalização e interdição 
dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa e não exclui a possibilidade de manejo de 
ação civil pública pelo Ministério Público”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no 
Recurso Especial nº. 1.719.174-MG (2018/0010166-5). Segunda Turma, relator Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 04 de dezembro de 2018. Disponível em: 
<https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1779
967&num_registro=201800101665&data=20181211&peticao_numero=201800540572&formato=PDF
>. Acesso em 31 de maio de 2021. 
491 Em março de 2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de 
Conflito de Competência, que, tratando-se a interdição de estabelecimento prisional de atribuição 
administrativa, é competente para processamento e julgamento de “mandado de segurança contra 
acórdão que interditou parcialmente o presídio de Passos/MG” a Primeira Seção, e não a Terceira: “A 
competência dos juízes da execução penal para a fiscalização e interdição dos estabelecimentos 
prisionais tem natureza administrativa. Nesse contexto, a relação litigiosa em análise possui natureza 
jurídica de Direito Público, enquadrando-se na regra do art. 9º, §1º, XIV, do Regimento Interno do STJ”. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº. 170.111 – DF (2019/0380298-4). 
Corte Especial, relator Min. Francisco Falcão, julgado em 17 de março de 2021. Disponível em: 
<https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2034
358&num_registro=201903802984&data=20210324&peticao_numero=-1&formato=PDF>. Acesso em 
31 de maio de 2021. 
492 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Medida Cautelar nº. 5.220 – MG (2002/0070835-1). Primeira 
Turma, relator Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 16 de dezembro de 2003. Disponível em: 
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em síntese, reconhecia não ser cabível 

mandado de segurança contra decisão de juízo de execução penal local que 

determinava a interdição de estabelecimento prisional (sob a tese de que “não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”493). Em 

seu voto, o Ministro relator considerou que, tratando-se de competência administrativa 

e não jurisdicional, a referida decisão do juízo de execução penal não seria atacável 

por agravo em execução, previsto no artigo 197 da LEP, mas sim em conformidade 

com lei local. E, diante da inexistência desta, seria cabível o mandado de segurança.  

A fundamentação do voto, escrita em cerca de meia página, cita 

expressamente MIRABETE em trecho em que o autor afirma que “enquanto as 

decisões jurisdicionais do juiz da execução estão sujeitas ao recurso de agravo em 

execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, as decisões administrativas 

estão submetidas ao recurso estabelecido pela lei local”494. 

Cita-se, também, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão de 

julgamento no Recurso em Mandado de Segurança 4.059-3/RS, de relatoria do 

Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, julgado em abril de 1995. Neste, reconheceu-se o 

cabimento do mandado de segurança contra decisão de interdição de 

estabelecimento prisional proferida por juízo de execução penal, visto que “a natureza 

jurídica do decidido não é matéria penal”, cujo objeto seria a “infração penal”, mas sim 

questão relativa ao direito administrativo495. 

A tese ganhou ainda mais força com o posicionamento do Conselho Nacional 

de Justiça sobre o tema, especialmente no julgamento do Procedimento de Controle 

                                                 
<https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=4488
89&num_registro=200200708351&data=20040202&peticao_numero=-1&formato=PDF>. Acesso em 
31 de maio de 2021. 
493 Com fundamento no artigo 5, inciso II, da Lei 1.533/1951 (que foi revogada pela Lei 12.016/2009, 
mas que, à época do julgado, estava em vigor). BRASIL. Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951 
(Revogada). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1533.htm>. Acesso em 31 de 
maio de 2021. 
494 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1987, p. 214. 
495 “No caso dos autos, o Mandado de Segurança afrontou decisão do Juiz da Execução da Pena que 
interditara estabelecimento prisional. Nota-se, com todas as letras, a relação jurídico-processual não 
tem, como causa – fato infração penal. Ao contrário, desenganadamente, de Direito Administrativo”. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança nº. 4.059-3/RS 
(94.001412-0). Sexta Turma, relator Min. Luiz Vicente Cernicchiario, julgado em 18 de abril de 1995. 
Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199400014120&dt_publicacao
=19/06/1995>. Acesso em 31 de maio de 2021. 
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Administrativo nº. 200810000002397 (autos nº. 0000239-53.2008.2.00.0000) e do 

Procedimento de Consulta nº. 0000002-38.2016.2.00.0000. 

O primeiro caso – certamente o mais relevante à discussão proposta e com 

maior repercussão, dentre todos ora comentados – versa sobre decisão proferida pelo 

Juízo da Vara de Execução Criminal de Tupã/SP, que, no exercício da função 

fiscalizatória sobre as unidades prisionais circunscritas em sua jurisdição 

(Penitenciária de Junqueirópolis, Penitenciária de Pacaembu e Centro de Progressão 

de Pacaembu), determinou, em janeiro de 2008, que, a partir daquele momento, “os 

Diretores dos Presídios estão proibidos, sob pena de responsabilização criminal, de 

receberem cidadãos-presos acima do limite permitido oficialmente”496, e, além disso, 

“os Diretores dos Presídios estão proibidos, sob pena de responsabilização criminal, 

de receberem cidadãos-presos que não pertençam a localidade da penitenciária” (isto 

é, que não tivessem vínculo familiar num raio de duzentos quilômetros das unidades 

prisionais em consideração)497. 

A referida decisão, compreendida como espécie de interdição parcial de 

unidades prisionais (e que, materialmente, aplica o princípio do numerus clausus nas 

unidades prisionais da região), foi tomada após a manifestação da Defensoria Pública 

e Ministério Público estaduais, Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP e 

Procuradoria do Estado e do Município, sustentando-se na grave ilegalidade 

decorrente tanto da superpopulação prisional local como da inviabilização ao direito à 

visitação para pessoas presas em locais muito distantes de seus familiares (apurou-

se casos em que os familiares precisariam viajar mais de seiscentos quilômetros para 

visitarem seus entes queridos privados de liberdade498). 

Ocorre que, uma vez publicada a decisão e promovida a intimação das 

instituições acima referidas para a eventual interposição de recurso, a Corregedoria 

Geral da Justiça de São Paulo solicitou cópia de todo o procedimento, “para 

                                                 
496 ESTADO DE SÃO PAULO. Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã. Expediente da 
Corregedoria nº. 008/2007. Diário Oficial do Poder Judiciário, 1ª instância, interior, parte II, Edição 
148. 8 de janeiro de 2008, p. 2703-2707. 
497 Ibidem, p. 2707-2712. 
498 Idem. 
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conhecimento e acompanhamento”499. Cinco dias depois da diligência efetivada500, 

porém, a CGJ-TJSP determinou a cassação da decisão de interdição parcial de 

estabelecimentos prisionais, afirmando a existência de “vício de formalidade” nesta, 

que decorreria da não comunicação, desde o início, do procedimento à Corregedoria 

Geral da Justiça de São Paulo501. 

A Corregedoria Geral da Justiça do TJSP alegou, em argumentos 

concatenados, em síntese, que, (i) como consequência do artigo 65 da Lei de 

Execução Penal, seria competência da legislação local “a definição da competência 

do juiz da execução penal”; (ii) tratando-se a função fiscalizatória de “inquestionável” 

atribuição administrativa do juízo de execução penal (citando, para tanto, MIRABETE 

e o acórdão de julgamento na Medida Cautelar nº. 5.220/MG, já comentados), é 

competência do Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentar a atuação 

administrativa do Poder Judiciário no que tange à interdição de presídios; e (iii) 

conforme normativas expedidas pelo referido Tribunal, a CGJ-TJSP teria atribuição 

não apenas para acompanhar todo o andamento do processo de interdição, mas 

também autorizar ou não autorizar a medida502. A justificativa que liga os argumentos 

em cadeia, portanto, é a afirmação, tomada como inquestionável e natural, de que a 

função fiscalizatória do juízo de execução penal tem natureza administrativa. 

                                                 
499 Trata-se de Ofício nº. 06/2008-smv-GAJ 3, assinado por Helio Nogueira, juiz auxiliar da Corregedoria 
da Justiça do TJ-SP, enviado em 10 de janeiro de 2008 ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da 
Comarca de Tupã, e que se encontra acostado à página 11 do documento “DOCSETDIG10”, um dos 
anexos da Petição Inicial do Procedimento de Controle Administrativo 0000239-53.2008.2.00.0000, que 
tramitou perante o Plenário do Conselho Nacional de Justiça: ESTADO DE SÃO PAULO, Corregedoria 
Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ofício nº. 06/2008-smv-GAJ 3. 
Disponível via sistema PJe, em consulta aos autos de Procedimento de Controle Administrativo 
0000239-53.2008.2.00.0000, CNJ. Acesso em 03 de maio de 2021. 
500 O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, ao encaminhar cópia do 
procedimento, constou que “a lei não entregou a competência (art. 66, VII e VIII, LEP) ao Corregedor 
Geral de Justiça, de modo que este magistrado não sentenciou como delegado da Corregedoria 
(competência administrativa no sentido próprio), mas o fez no exercício do princípio do juiz natural da 
causa (competência legal, ainda que de conteúdo administrativo), consignando-se que o expediente foi 
registrado como sendo da Corregedoria por mera formalidade”. ESTADO DE SÃO PAULO. Vara de 
Execuções Criminais da Comarca de Tupã. Ofício nº. 189/2008-rb. Disponível via sistema PJe, em 
consulta aos autos de Procedimento de Controle Administrativo 0000239-53.2008.2.00.0000, CNJ. 
Acesso em 03 de maio de 2021. 
501 ESTADO DE SÃO PAULO. Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Ofício nº. 14/2008-ab-GAJ 3. Disponível via sistema PJe, em consulta aos autos de 
Procedimento de Controle Administrativo 0000239-53.2008.2.00.0000, CNJ. Acesso em 03 de maio de 
2021. 
502 Idem. 
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Ato contínuo, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Ordem dos 

Advogados do Brasil estaduais, em iniciativa conjunta, instauraram procedimento de 

controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), insurgindo-se 

contra o ato expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do TJ-SP503. Argumentou-

se que a Corregedoria, ao cassar a decisão de interdição, teria usurpado a 

competência do juízo de execução penal, que é o juiz natural para o julgamento da 

demanda504. Ao decidir pela interdição de presídios, o referido juízo estaria se 

fundando em competência jurisdicional prevista na Lei de Execução Penal, e não em 

atribuição administrativa diversa, prevista em regulamentos do Tribunal de Justiça, de 

modo que seria ilícito exigir a autorização da Corregedoria da Justiça para tornar 

concreta uma decisão – de todo jurisdicional505. Finalmente, as instituições 

reconheceram que a Lei de Execução Penal apresenta um microssistema regido por 

seu próprio regime jurídico, não sendo possível, assim, afirmar que parte de suas 

funções são competências jurisdicionais, e parte são atribuições meramente 

administrativas. Assim, as decisões proferidas no curso da execução da pena são 

atacáveis por agravo em execução penal, e não por atos administrativos expedidos 

pela Corregedoria do Tribunal – pouco importando se a matéria de fundo a ser 

discutida seja de conteúdo administrativo506. 

                                                 
503 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO; ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL; 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Reclamação/Representação com pedido 
liminar. Disponível via sistema PJe, em consulta aos autos de Procedimento de Controle Administrativo 
0000239-53.2008.2.00.0000, CNJ. Acesso em 03 de maio de 2021. 
504 “Por tudo isso, pouco importa que a matéria de fundo seja de conteúdo administrativo. O fato é que 
referida matéria foi decidida com base numa competência claramente prevista em lei que determina 
competir ao juiz de execução penal (juiz natural da causa), decidir se interdita ou não estabelecimento 
prisional inadequado. Ora, se a decisão está baseada na competência natural do juiz, claro que ele não 
age em nome do Corregedor Geral de Justiça, de modo que contra sua decisão somente cabe recurso 
específico no microssistema da Lei de Execução Penal que, no caso, é o agravo em execução”. Idem. 
505 “Note-se excelência: compete ao juiz de execução. Este é o juiz natural da causa. A decisão do juiz 
de execução não ficou vinculada à autorização de quem quer que seja. A competência é, desde o início, 
da primeira instância e, o magistrado quando decide, não o faz em nome do Corregedor Geral d Justiça, 
mas como juiz natural da causa. Por isso, sua decisão somente pode ser objeto de recurso próprio 
pelos participantes do contraditório. Não há se falar em hierarquia entre o juiz e o Corregedor porque 
sua competência é exercida por força de lei”. Idem. 
506 “A Lei de Execução Penal representa um microssistema e, como tal, tem seus próprios princípios e 
seu sistema recursal, utilizando-se subsidiariamente das regras do Código de Processo Penal (art. 2º, 
caput, LEP). Assim, preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Das decisões proferidas pelo 
juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Este é o sistema recursal da legislação 
específica. Se não se concorda com tal sistema é preciso modificar a lei federal, mas não criar 
possibilidades inconstitucionais para a interpretação”. Idem. 



178 

 
 

O CNJ, em julgamento do procedimento de controle administrativo, por sua vez, 

indeferiu o pedido das instituições, reafirmando, já no primeiro tópico de sua ementa, 

que “a decisão que decreta a interdição de estabelecimentos prisionais é de natureza 

administrativa e não jurisdicional, não sendo desafiável por meio do recurso de agravo 

em execução (art. 197 da LEP), consoante entendimento do STJ (MC n° 5220/MG e 

RMS n° 4059/RS)”507. Mais uma vez, a afirmação se fundamenta na compreensão de 

MIRABETE sobre o tema, bem como nos dois acórdãos proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça já citados – citando, ainda, outros julgados de tribunais superiores 

que reconheceriam a natureza de ato administrativo em decisões relativas a 

“transferência de presos”, bem como dois julgados de tribunais estaduais508. 

Reputando como verdade a tese administrativista, o CNJ entendeu que a 

decisão de interdição de estabelecimentos prisionais proferida pelo juízo de execução 

penal deve obedecer às normas de competência administrativa aplicáveis localmente, 

de modo que, por consequência, assistiria razão à Corregedoria Geral da Justiça ao 

cassar a decisão de interdição que não tenha sido previamente por ela 

aprovada/autorizada, com base em regulamento expedido pelo TJSP509. 

A decisão foi proferida em 08 de abril de 2008, e assinada pelo Conselheiro 

Jorge Antonio MAURIQUE. Meses depois, MAURIQUE e Rafael GARCIA, assessor 

no CNJ, publicaram artigo intitulado “Da natureza jurídica da interdição de 

estabelecimentos prisionais e do enfoque macro do problema prisional”, em que a 

posição administrativista é reafirmada: conforme os autores, a decisão de interdição 

se “circunscreveria ao âmbito de controle administrativo do Poder Judiciário, não se 

                                                 
507 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo 0000239-
53.2008.2.00.0000 (200810000002397). Plenário, relator Conselheiro Jorge Antonio Maurique, julgado 
em 08 de abril de 2008. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=C06DD1C58B7C187E2C9DF09EB
578FDB1?jurisprudenciaIdJuris=44991&indiceListaJurisprudencia=7&firstResult=1625&tipoPesquisa=
BANCO>. Acesso em 05 de maio de 2021. 
508 “Reforçando esse entendimento, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de 
Justiça, têm entendido que as questões que tratam de transferência de presos possuem natureza 
jurídica de ato administrativo (STF: HC n° 64347/SP, Min. CARLOS MADEIRA, DJ de 28.11.1986, p. 
23461; HC n° 67221/PR, Min. CELIO BORJA, DJ de 05.05.1989, p. 7161; STJ: CC n° 40326/RJ, Min. 
PAULO GALLOTTI, DJ de 30.03.2005, p. 131)”. Idem. 
509 “Daí por que correta a decisão da Corregedoria-geral da Justiça paulista no presente caso, vez que, 
não apenas traduz o controle hierárquico administrativo, mas por estar sobretudo revestida de 
competência e formalidades necessárias, observando-se assim o princípio da legalidade da execução 
penal. Não há dúvida que a natureza jurídica do ato de interdição de estabelecimento de execução 
penal é administrativa”. Idem. 
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confundindo com a esfera jurisdicional”510. Tal fato decorreria de exegese sistemática 

do artigo 65 da Lei de Execução Penal, que permite o estabelecimento das 

competências do juízo de execução penal via lei local de organização judiciária, e, 

além disto, tendo em vista que “não deixa a interdição de ser um ato administrativo 

sujeito ao controle hierárquico da Administração do Poder Judiciário estadual, não se 

aplicando os preceitos atinentes à execução penal propriamente, em especial, o 

recurso de agravo em execução” – citando-se, mais uma vez, MIRABETE e os 

precedentes do STJ repetidamente retratados511. Reforça-se: conforme os autores, à 

decisão de interdição não se aplicaria os preceitos atinentes à execução penal. 

Finalmente, a discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, via Agravo 

Regimental em Mandado de Segurança 27.397/DF, interposto pela Defensoria Pública 

de São Paulo. Curiosamente, a relatoria coube ao Ministro Teori Zavascki, o mesmo 

Ministro que, anos antes, havia relatado o acórdão em MC 5.220/MG, pioneiro na 

defesa da tese administrativista. A decisão foi sedimentada, assim, em favor desta 

mesma proposta, acolhida por unanimidade e presente na ementa do julgado: “A 

interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por 

autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle 

hierárquico pelos órgãos competentes”512. Justificou o relator, em seu voto, que a 

função fiscalizatória do juízo de execução penal é “atividade judicial atípica, porquanto 

não dirime conflitos intersubjetivos, substituindo-se à vontade das partes, tampouco 

toma providências com escopo de definitividade”513, de modo que, não se tratando de 

lide, a decisão “não é revestida da autoridade de coisa julgada material e se sobrepõe 

à deliberação da Corregedoria-Geral de Justiça”514. 

                                                 
510 MAURIQUE, Jorge Antonio; GARCIA, Rafael. Da natureza jurídica da interdição de 
estabelecimentos prisionais e do enfoque macro do problema prisional, p. 5. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22935.pdf>. Acesso em 05 de maio de 2021. 
511 Ibidem, p. 6. 
512 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Mandado de Segurança 27.397/DF. 
Segunda Turma, relator Min. Teori Zavascki, julgado em 18 de outubro de 2016. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310663672&ext=.pdf>. Acesso em 05 de maio 
de 2021. 
513 “No entanto, a decisão fundada no art. 66, VIII, da Lei nº 7.210/84, não é impugnável pelo recurso 
previsto no art. 197 da mesma lei (agravo em execução), o que viabiliza, inclusive, o acesso à via 
mandamental. Nesse sentido, reproduzo precedente de minha lavra, proferido em atuação no Superior 
Tribunal de Justiça”. Idem. 
514 “Trata-se de atividade judicial atípica, porquanto não dirime conflitos intersubjetivos, substituindo-se 
à vontade das partes, tampouco toma providências com escopo de definitividade. Daí porque se mostra 
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Quanto ao segundo caso julgado pelo Conselho Nacional de Justiça de 

relevância para o trabalho, trata-se do Procedimento nº. 0000002-38.2016.2.00.0000. 

Neste, a Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) apresentou consulta ao 

CNJ, formulando as seguintes indagações: no exercício da função correcional de 

presídios, os atos praticados pelo magistrado possuem autonomia em relação à 

Corregedoria Geral de Justiça? Em caso positivo, pode a CGJ alterar as decisões 

proferidas pelo juiz corregedor? Os juízes e desembargadores, em regime de plantão 

judicial, podem interferir nas questões referentes à administração de presídios?515 

O procedimento de consulta foi julgado em março de 2016, e a Conselheira 

relatora do acórdão, em seu voto, acolheu integralmente o parecer elaborado pelo 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 

de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF-CNJ), concluindo, em síntese, que: 

quanto a primeira pergunta, os juízes de execução penal, “quando no exercício da 

função administrativa de inspecionar os estabelecimentos prisionais”, estão sujeitos 

ao controle hierárquico administrativo exercido pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

nos termos da legislação local, a qual poderá fiscalizar e reexaminar os atos 

praticados pelos magistrados; quanto a segunda pergunta, “a Corregedoria-Geral de 

Justiça, por meio do controle hierárquico, poderá alterar as decisões de natureza 

administrativa” de interdição proferidas pelos juízos de execução penal; e, quanto a 

última pergunta, não seria viável aos juízes e desembargadores, em regime de 

plantão, realizar a interferência em temas afeitos à administração prisional, visto que 

os plantões seriam destinados “a questões taxativas de natureza jurisdicional”516. 

Verifica-se, novamente, que a tese administrativista aparece como plano de 

fundo, como dogma que articula cada uma das propostas do CNJ517. Em ordem para 

justificar o referido pressuposto, o DMF-CNJ apontou, com fundamento em Ada 

                                                 
insubsistente afirmar que a decisão de interdição é revestida da autoridade de coisa julgada material e 
se sobrepõe à deliberação da Corregedoria-Geral de Justiça”. Idem. 
515 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Consulta 0000002-38.2016.2.00.0000. 
Plenário, relatora Conselheira Daldice Santana, julgado em 21 de março de 2016. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=6DDA3B50646C6315D32A18ACD
E909B25?jurisprudenciaIdJuris=48000&indiceListaJurisprudencia=1&firstResult=4275&tipoPesquisa=
BANCO>. Acesso em 05 de maio de 2021. 
516 Idem. 
517 “Pois bem, considerando que tais atribuições (inspeção em estabelecimentos penais e adoção de 
providências voltadas ao seu correto funcionamento) estão circunscritas ao plano administrativo, 
intuitivo admitir, sim, a incidência do controle hierárquico exercido pelos órgãos superiores da 
administração da justiça”. Idem. 
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Pellegrini GRINOVER, que “na condução do processo de execução penal, verificar-

se-á a existência de decisões de caráter jurisdicional e de medidas de natureza 

administrativa”518, e que, conforme trecho já citado de Guilherme de Souza NUCCI, 

têm natureza administrativa as tarefas fiscalizatórias do juízo de execução penal519. 

É de se concluir, portanto, pela existência de alguma estabilidade no âmbito 

jurisprudencial em favor da tese administrativista, que se firmou como posição 

majoritária no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de 

Justiça, além de ser referenciada até no Supremo Tribunal Federal.  

Os efeitos da adoção deste entendimento, naturalizado como algo simples e 

evidente, todavia, representam talvez a construção jurídica mais contundente contra 

a efetividade do juízo de execução penal no Brasil. Reconhecer que, no exercício de 

sua competência fiscalizatória, o juízo de execução penal em realidade pratica atos 

administrativos – que podem necessitar de autorização de órgão superior e que são 

amplamente reexamináveis em decorrência do controle hierárquico interno dos 

tribunais – implica na produção do imediato efeito de fragilização da execução de 

quaisquer decisões decorrentes desta competência. 

Destaca-se, neste sentido, que as decisões decorrentes do controle 

fiscalizatório exercido pelo juízo de execuções penais são, potencialmente, dentro do 

microssistema de execução penal, aquelas que mais podem surtir efeitos no que diz 

respeito à tutela coletiva dos direitos das pessoas presas: é esta competência que 

confere ao juízo o poder-dever de determinar a observância da capacidade prisional 

taxativa520, concretizando o comando presente no artigo 85 da Lei de Execução Penal 

(e evitando, assim, que as unidades prisionais mantenham número de pessoas presas 

superior à sua capacidade projetada); de determinar a compensação penal em casos 

em que a pena concretamente cumprida é degradante ao ponto de se tornar ilícita; 

bem como de controlar a legalidade dos atos administrativos penitenciários, inclusive 

sancionatórios. Afinal, qual seria a competência do juízo de execução penal que 

permite a concretização dos comandos presentes nos parágrafos 1º a 3º do artigo 45 

                                                 
518 Idem. 
519 “Diante desse cenário, revela-se imperioso trazer à baila, para o deslinde da consulta ora formulada, 
o entendimento defendido pela doutrina pátria, no sentido de que as competências conferidas pela LEP 
aos juízes da execução penal podem ser classificadas em jurisdicionais e administrativas”. Idem. 
520 “Por fim, há que se considerar que a determinação do numerus clausus decorre do poder-dever do 
Juízo da Execução nos entido de zelar pelo correto cumprimento de pena (art. 66, VI, da LEP), 
impedindo práticas atentatórias aos direitos humanos das pessoas presas”. ROIG, Rodrigo Duque de 
Estrada. Execução penal: teoria crítica. 5ª Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 79. 
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da LEP? Qual seria o poder-dever conferido a tal juízo para que se evite, 

concretamente, a ocorrência de sanções que coloquem em risco a integridade física 

e moral do condenado, que empreguem o procedimento de cela escura ou de tortura, 

ou, ainda, que consistam em sanções coletivas? É evidente que, em todos os referidos 

casos, o que possibilita a ação do juízo de execução penal na tutela destes direitos 

são as competências presentes no artigo 66, incisos VI, VII e VIII, da LEP. 

Sem meios para garantir o respeito e a execução das próprias decisões, 

entretanto, os juízos de execução penal e corregedoria dos presídios521, em seus 

expedientes fiscalizatórios, limitam si mesmos ao envio de ofícios com status de 

“recomendações” ao Poder Executivo, em procedimentos que tramitam 

inexoravelmente rumo ao arquivamento. A tese administrativista, em suma, esvazia a 

competência fiscalizatória do juízo de execução penal, contribuindo significativamente 

para a perpetuação do quadro de inércia e omissão estatal generalizados que resultou 

no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional 

brasileiro. Afasta-se, assim, da esfera jurisdicional o acesso à justiça das pessoas 

presas522 – principalmente no que diz respeito aos direitos coletivos voltados à 

                                                 
521 Destaca-se que estados da federação criaram a figura do “juízo corregedor de presídios”, por 
normativas estaduais, inserindo a função fiscalizatória do juízo de execução penal como sendo sua 
competência. É o caso do Paraná, em que compete ao referido juízo correcional, conforme incisos do 
artigo 36 da Resolução 93/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “visitar, em inspeção, os 
estabelecimentos penais situados na sede da comarca ou foro, fiscalizando a situação dos presos e 
zelando pelo correto cumprimento da pena ou medida de segurança”; “interditar, no todo ou em parte, 
estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência à lei”; 
“compor, instalar e supervisionar o Conselho da Comunidade”; “processar e julgar, ressalvada a 
competência dos tribunais superiores, os habeas corpus e mandados de segurança contra atos das 
autoridades administrativas, responsáveis pelos estabelecimentos penais situados na comarca ou foro 
e que se refiram à execução penal”; “ dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelo responsável pela 
Central de Vagas quanto aos estabelecimentos penais em que os presos devam ser implantados”; 
“ fomentar, de acordo com as diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça, a criação das Associações 
de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC’s), das Associações de Prevenção, Atenção e 
Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas (APAD’s) e  das Cooperativas Sociais, bem 
como fiscalizar o seu funcionamento”. Evidentemente, o estabelecimento de juízo especializado local 
não retira o caráter jurisdicional da competência atribuída pela Lei de Execução Penal, tratando-se 
apenas de distribuição organizacional do Tribunal, conforme dispõe o próprio artigo 65 da LEP. Acerca 
da criação dos juízos de corregedoria dos presídios: CACICEDO, Patrick Lemos. O controle 
judicial...Op. Cit., p. 427-428. 
522 “Como consequência, a única categoria de pessoas que não pode pleitear jurisdicionalmente por 
determinados direitos é a população prisional, confirmando nos tribunais a situação de cidadãos de 
segunda categoria que a realidade nunca deixou esconder. Como se não bastasse o desrespeito à 
Constituição da República pelas condições materiais de aprisionamento aviltantes, o direito 
fundamental de acesso à justiça acaba por ser excepcionado na prática por uma interpretação judicial 
que lhe retira sua própria função jurisdicional”. Ibidem, p. 428. 
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legalidade das condições de custódia oferecidas pelo Estado-Administração 

Penitenciária. 

Para além de seus efeitos concretos devastadores, a tese administrativista, 

subscrita por MIRABETE em 1987, simplesmente não foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. A compreensão de que a custódia de pessoas privadas de 

liberdade se trata de típica matéria administrativa é entendimento há muito superado, 

e remota ao contexto de hands-off nos Estados Unidos523 e da teoria das relações 

especiais de sujeição no direito administrativo brasileiro524 – ambos amplamente 

reconhecidos, há décadas, como teorias que violam o Estado Democrático de Direito. 

Simplesmente não há fundamento normativo para justificar qualquer vinculação 

ou liame que conecte o Poder Executivo, em sua atividade de administração 

penitenciária, e o Poder Judiciário, na fiscalização desta atividade administrativa. Com 

qual fundamento se afirma que, ao promover o controle de legalidade dos atos 

administrativos penitenciários, o juízo de execução penal produz, em realidade, novos 

atos administrativos? Que em tais atividades o juízo de execução penal atua em nome 

do próprio Governador? Simplesmente não existe. 

O Poder Judiciário, presentado pelo juízo de execução penal, quando exerce 

atividade de fiscalização do Poder Executivo no que diz respeito a constitucionalidade 

e legalidade na gestão do sistema prisional, portanto, o faz como expressão do 

controle jurisdicional de políticas públicas, e não como exercício de atividade atípica 

e administrativa. 

Um dos autores que recentemente sustentou, neste mesmo sentido, o caráter 

jurisdicional das decisões do juízo de execução penal no exercício de sua função 

fiscalizatória, foi justamente Guilherme de Souza NUCCI. O mesmo autor, que havia 

defendido a tese administrativista até 2017, revisou seu posicionamento nas obras 

“Curso de Execução Penal” e “Processo Penal e Execução Penal – Esquemas & 

Sistemas”525, concluindo pela natureza jurisdicional das referidas decisões: 

 
Quanto à interdição do estabelecimento penal, trata-se de uma atribuição do 
juiz da execução penal, mormente quando for, também, o corregedor do 
presídio. Parece-nos ser uma medida de ordem jurisdicional e não de caráter 

                                                 
523 Conforme retratado na seção 3.1. deste trabalho, em especial na subseção 3.1.1. 
524 Conforme retratado na subseção 1.2.1. deste trabalho. 
525 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018; 
NUCCI, Guilherme de Souza. Processo Penal e Execução Penal: esquemas & sistemas. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2021. 
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administrativo, até pelo fato de não ter o magistrado atuação nesse campo. 
Sua atividade, como integrante do Poder Judiciário, é jurisdicional. Por isso, 
soa-nos incompreensível que, em certos Estados, haja a obrigação de o juiz 
da execução penal, quando promover a interdição de um estabelecimento 
penal que estiver funcionando em precárias condições, aguardar a 
consolidação da sua decisão por órgão superior do Tribunal ao qual está 
vinculado, como, por exemplo, do Corregedor-Geral da Justiça ou do 
Presidente do Tribunal. 
 
Ora, determinada a interdição, se com ela não estiver de acordo o Executivo 
ou qualquer outro interessado (Ministério Público ou presos do local), o 
mecanismo correto é o agravo. Este, por sua vez, deve ser julgado por 
Câmara ou Turma do Tribunal, mas não nos parece adequado que um 
dirigente do Tribunal assuma a tarefa de verificar se está certo ou errado o 
magistrado. Se esta é uma decisão de cunho jurisdicional, não cabe a 
interferência da cúpula do Tribunal. E insistimos: não se pode considerá-la 
uma decisão meramente administrativa, pois o juiz não tem, no exercício da 
sua função, nenhum liame com o Executivo, de modo a servir de fiscal do 
Governador para saber se as unidades prisionais atuam a contento. É o 
magistrado um fiscal da execução da pena e defensor da lei e dos 
condenados, pouco interessando a eventual conveniência do Poder Público 
em manter em funcionamento um lugar totalmente inapropriado aos fins aos 
quais se destina526. 

 

Entretanto, importa reconhecer que, apesar da mudança de entendimento do 

autor desde meados de 2018, a nova tese ainda não reverberou de forma significativa 

no judiciário brasileiro, que segue reproduzindo o entendimento anterior. Trata-se de 

um ciclo vicioso: sem verdadeiramente refletir na validade da tese, o Poder Judiciário 

simplesmente repete, decisões atrás de decisões, a posição projetada em período 

anterior à Constituição e que a ela não se compatibiliza. 

Conclui-se: o fato de o juízo de execução penal ser também órgão da execução 

penal, de sua competência ser organizada (mas não conferida) por legislação local, 

ou de o juízo constantemente se deparar com normas de direito administrativo ao 

efetivar sua função de fiscalização da legalidade do sistema prisional, tudo isso não 

transforma a natureza de suas competências de jurisdicional em administrativa. Pelo 

contrário, expõe a complexidade e autonomia conferidas ao microssistema de 

execução penal, cujas decisões, obviamente, só podem ser jurisdicionais, como de 

qualquer outro juízo. 

É possível traçar um paralelo entre a tese administrativista e o Prison Litigation 

Reform Act (apresentado na seção anterior deste trabalho), não em suas disposições, 

mas sobretudo em seus efeitos: tratam-se de mecanismos que afastam dos presos o 

acesso à justiça e ao Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, tal política pública 

                                                 
526 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução...Op. Cit., p. 118, Ebook. 
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decorreu de uma reforma legislativa, aprovada no Congresso. Aqui, por meio de um 

entendimento jurisdicional pouco refletido, pouco questionado, e mascarado como 

verdade inquestionável. 

A jurisdicionalização da função fiscalizatória do juízo de execuções penais, 

finalmente, é pressuposto inevitável para caminhar em direção à superação das 

inconstitucionalidades do cárcere brasileiro. As decisões jurisdicionais inseridas nesta 

competência são expressão do controle jurisdicional de políticas públicas, têm grande 

potencial no que diz respeito a tutela dos direitos coletivos dos presos e, portanto, 

precisam ser reconhecidas como tal: sua consolidação não depende da autorização 

de instâncias superiores dentro dos tribunais, suas decisões são passíveis de recurso 

em conformidade com o artigo 197 da Lei de Execução Penal e, principalmente, seu 

descumprimento enseja a responsabilização cível e criminal das autoridades 

penitenciárias. 

 

3.3. AS CLÍNICAS JURÍDICAS E A ACADEMIA ENQUANTO AGENTES DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO CÁRCERE 

 
Senhores Desembargadores:  
Tenho a honra de informar a Vossas Excelências que, havendo aos 13 de 
junho do fluente, concluído dois meses de jurisdição nesta Vara, e havendo 
cumprido, em maio, e na semana passada, o programa de correições nos 
estabelecimentos da rede da Secretaria da Justiça e no Manicômio Judiciário, 
colhi informações dos Senhores Diretores, no sentido da existência, no seio 
dos estabelecimentos, de uma organização de sentenciados, denominada 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DAS SERPENTES NEGRAS, cujos 
integrantes são: [...]. Tal organização visa, além de alcançar o poder interno 
e paralelo dos presídios, através de diversas comissões já existentes, 
bafejadas por sua excelência, o senhor secretário da Justiça, dr. José Carlos 
Dias e sua assessora para assuntos penitenciários, Bacharela Maria Ignez 
de Oliveira Sampaio, realizar uma série de atividades criminosas, visando a 
desestabilizar a Vara das Execuções e o Sistema Penitenciário, tais como: 1) 
greves de trabalho e de fome; 2) recusas em apresentações processuais; 3) 
recusa a revistas pessoais; 4) libertação, por meios corruptos ou armados, de 
outros presos; 5) diminuição da autoridade; 6) ofensas aos guardas de 
presídios, e outras ações tumultuárias semelhantes, tudo com o apoio de 
elementos de extração marxista, como, por exemplo, as doutoras Alice 
Santos Ferreira, coordenadora do Departamento Jurídico do Centro 
Acadêmico XI de Agosto, e Marília Meier Borges, e outras, que se aproveitam 
do preso, ideologizando-o e agitando-o para fins de exploração política527. 

                                                 
527 O documento ora transcrito se trata de comunicação enviada por Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, 
juiz de direito corregedor dos presídios no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o Conselho 
Superior da Magistratura, em 1984, relatando a existência de um suposto “movimento de subversão à 
ordem” que nascera nos estabelecimentos prisionais paulistas alcunhado de “Serpentes Negras”. O 
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Peço licença para retomar a primeira pessoa do singular nos parágrafos iniciais 

desta seção, o que faço para justificar as razões pelas quais optei por desenvolver o 

tema a ser apresentado. 

Sem dúvidas a experiência que tive em integrar a Clínica de Acesso à Justiça 

e Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná (CAJEP-UFPR) foi a 

grande linha condutora da minha formação acadêmica e da (con)sequente trajetória 

profissional. Foi a partir da participação neste projeto de extensão que tive meu 

primeiro contato com o cárcere e com pessoas presas, que comecei a pesquisar em 

direito de execução penal e que finalmente encontrei um espaço, no direito, em que 

me sentia motivado a ocupar. Além disso, observei toda uma ‘primeira geração’ de 

discentes participantes da clínica, criada em 2017, graduar-se com visível 

sensibilidade para identificar os problemas do sistema de justiça criminal e agir a partir 

deles528. 

Sendo assim, como agradecimento e, sobretudo, reconhecimento da 

relevância do projeto clínico desenvolvido no âmbito da Universidade Federal do 

Paraná, discorro, na última seção deste trabalho, sobre o potencial do ensino clínico 

para a transformação tanto do ensino do direito, quanto da forma em se pensar e 

proceder o sistema de justiça criminal brasileiro. Pretendo abordar o assunto em três 

momentos: (i) as fases ou ondas de desenvolvimento da metodologia clínica de ensino 

do direito nos Estados Unidos, apresentando, ao final, uma proposta de definição para 

as clínicas jurídicas contemporâneas; (ii) práticas penais desenvolvidas em 

                                                 
documento foi reproduzido no jornal O Estado de São Paulo, em 23 de junho de 1984, e consta 
transcrito na íntegra em pesquisa desenvolvida por Gustavo Lucas Higa, em dissertação de mestrado 
apresentada perante a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo: HIGA, Gustavo Lucas. Serpentes Negras, Pânico Moral e Políticas de Humanização nos 
Presídios em São Paulo (1983 - 1987). Dissertação (Mestrado em Sociologia). Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 58. 
528 Destaco que, em setembro de 2019, a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR 
promoveu o I Seminário da CAJEP-UFPR e Encontro Estadual de Defensores Públicos de Execução 
Penal, no Prédio Histórico da Universidade. Dentre as atividades desenvolvidas, promoveu-se, na tarde 
de 12/09/2019, uma roda de apresentação de trabalhos e debates, em que vários integrantes da 
CAJEP-UFPR recém-graduados puderam apresentar pesquisas desenvolvidas a partir da participação 
no referido Projeto de Extensão: BEZERRA, Caio Marcellos. A PCE-UP e as prisões modelo; 
FURTADO, Isabela Tonon. Cárcere e gênero: uma penalização em sentido duplo; MATOS, Juliana 
Silva de. O Projeto Piloto do curso cidadania e execução penal para pessoas privadas de liberdade; 
MORIGGI, Fernanda de Amo. Análise de Projetos de Lei sobre a mulher no cárcere. In: I Seminário 
da CAJEP-UFPR e Encontro Estadual de Defensores Públicos de Execução Penal, Curitiba, 2019. 
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faculdades de direito no Brasil que promoveram contato efetivo entre a academia e 

pessoas privadas de liberdade, bem como sua importância no que diz respeito ao 

acesso à justiça,  ao desenvolvimento da capacidade crítica e ao empoderamento 

deste grupo vulnerável; (iii) a potencial relevância de projetos clínico-comunitários no 

direito para o desenvolvimento do direito de pedir da pessoa presa. 

Uma ressalva inicial se mostra relevante: estudar sobre clínicas jurídicas 

demanda, inevitavelmente, trabalhar com direito comparado. Em primeiro lugar, 

porque há múltiplas e bem documentadas experiências de clínicas jurídicas em todo 

o mundo529, reconhecendo-se na academia a existência de um multifacetado  e plural 

“movimento clínico global”530. Segundo, porque se trata de método de ensino 

construído inicialmente no âmbito da common law, nos Estados Unidos, em um 

localizado contexto histórico de construção de movimentos de assistência jurídica531. 

                                                 
529 Richard J. WILSON afirma, neste sentido, que as origens, o crescimento e a aceitação da educação 
clínica do direito pelo mundo correspondem a maior inovação pedagógica do ensino jurídico 
contemporâneo: “I have come to believe, over the last two decades of my consulting work outside of the 
United States, that the origins, growth and acceptance of clinical legal education throughout the world 
is the greatest single innovation in law school pedagogy […]. The event was the Sixth International 
Clinical Conference, held in October of 2005/ and it was the first truly international event in that series. 
[…]. This was not American clinicians giving their papers on "how I spent my summer vacation 
developing clinics in [insert developing country name here]." This was clinicians from the United States, 
together with foreign colleagues, presenting work on the newest frontiers of clinical legal education in 
India/ Israel/ Japan," Russia," China" and Australia.' These clinics were profoundly altering the shape 
and trajectory of legal education in countries that account for more than a third of the world's population, 
countries both developed and developing, countries that had seen radical shifts in the legal culture within 
the past few decades, and countries with stable democracies”. WILSON, Richard J. Western Europe: 
last holdout in the worldwide acceptance of clinical legal education. In: German Law Journal, v. 10, nº. 
07, pp. 823-846, p. 823-824. Disponível em: <https://cutt.ly/TnYffWY>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
530 Neste sentido, Frank S. BLOCH editou em 2011 a obra “The Global Clinic Movement”, em que se 
sustenta a existência de um movimento clínico global atualmente em curso, compartilhado por 
pesquisadores ao redor do mundo e que, por meio do reconhecimento das pluralidades locais, vem 
reorientando a educação jurídica para educar os profissionais do direito em direção à justiça social: 
BLOCH, Frank S. (coord.). The global clinical movement: educating lawyers for social justice. New 
York: Oxford University Press, 2011. 
531 Sustenta Elise POILLOT, professora da Universidade de Luxemburgo, que a implementação das 
clínicas jurídicas no continente europeu se trata, em realidade, de tarefa de transplante de um modelo 
desenvolvido originalmente nos Estados Unidos, e que, portanto, demanda adaptações ao contexto da 
civil law: “However, the clinical experience flourished in the US [...].Implementing clinical legal education 
in continental Europe is about doing comparative law. Indeed, rather than talking about implementation 
one should talk about transplantation. And transplantation in the field of legal system is not easier than 
it is in the field of surgery […]. As with any legal model that is transplanted in another legal 
system/tradition, adaptation to the local environment is required. In order to do so, one should take into 
account the main differences existing between the common law and the civil law tradition, which have 
an impact on teaching methods”. POILLOT. Elise. Comparing Legal Clinics: is there a way to a 
European Clinical Culture? The Luxemburg Experience. Disponível em: 
<https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/28507/1/E_Poillot_on_clinics_27-09-16.pdf>. Acesso em 30 de 
maio de 2021. 
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Jon DUBIN apresenta a história das clínicas jurídicas nos Estados Unidos em 

três fases, ou ondas, bem definidas e que são de grande relevância para a 

compreensão do desenvolvimento deste movimento, bem como de seus pontos de 

contato e diferenças com a realidade brasileira532. 

A primeira onda da educação clínica no direito remonta ao contexto de 

ascensão dos movimentos de assistência jurídica nos Estados Unidos, principalmente 

nas primeiras décadas do século XX, bem como de significativas vozes na academia 

demandando reforma curricular, em ordem para incluir modalidades experimentais de 

ensino (experimental learning) como complementação às deficiências do método 

tradicional de estudo de direito (casebook method of legal instruction)533. 

Tal movimento se inspirava em programas assistenciais europeus ainda do 

século XIX que, apesar de já empregarem uma embrionária metodologia promissora 

de ensino, não se popularizaram no velho continente534. Nos Estados Unidos, estes 

modelos foram construídos sob a alcunha de “clínicas jurídicas” exatamente por 

                                                 
532 Jon C. DUBIN classifica em três fases o desenvolvimento das clínicas jurídicas nos Estados Unidos 
em artigo publicado em 1998 intitulado “Clinical Design for Social Justice Imperatives”. Em 2000, por 
sua vez, o autor assina artigo em conjunto com Margaret Martin BARRY e Peter A. JOY, em que as 
três fases são desenvolvidas como “ondas”, que serviriam como “ferramentas mais para pensar o futuro 
do que efetivamente categorizar o passado”. DUBIN, Jon C. Clinical design for social justice 
imperatives. In: SMU Law Review, Vol. 51, Issue 5, Article 4, pp. 1461-1506, 1998. Disponível em: 
<https://scholar.smu.edu/smulr/vol51/iss5/4/>. Acesso em 30 de maio de 2021. BARRY, Margaret 
Martin; DUBIN, Jon C.; JOY, Peter A. Clinical legal education for this millennium: the third wave. In: 
Clinical Law Review, Vol. 7:1, pp. 1-75, Fall 2000, p. 4. 
533 “The first phase of clinical education responded to the decline of apprenticeship requirements for law 
practice in the late 1800s, the dominance of Harvard Dean Christopher Columbus Langdell's casebook 
method of legal instruction by the turn of the century, the rise of the legal aid movement through the 
early 1900s, and the significant voices in legal academia urging curricular reform in the 1920s and 30s”. 
DUBIN, Jon C. Ibidem, p. 1463. 
534 Richard J. WILSON apresenta o “surpreendente papel da Europa” no estabelecimento das clínicas 
jurídicas nos Estados Unidos, descrevendo como um projeto acadêmico desenvolvido em Copenhagen, 
na Dinamarca, serviu de inspiração para os primeiros projetos clínicos de ensino nos EUA: “Arthur von 
Briesen, a private lawyer who led the early legal aid movement in New York City, became the first 
President of the New York Legal Aid Society. [...].Von Briesen, who assumed leadership in 1890 of what 
had been largely a programme serving the German immigrant community in New York City, travelled 
abroad on a study tour. He returned with news of a grand experiment in Copenhagen, Denmark. There 
he found a programme called Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede, translated as ‘The 
Student Association for Securing Legal Aid for the Poor’, but known popularly as the Legal Aid Society 
(von Briesen 1907). Another early legal aid activist lawyer, Reginald Heber Smith, in his own 
contemporary work, supplements the observations of von Briesen, noting that the Copenhagen Society 
was founded by the University of Copenhagen in 1885. […] 26) To my knowledge, this is the first known 
programme of clinical instruction in the world, and its roots are in Europe, not the USA”. WILSON, 
Richard J. Legal aid and clinical legal education in Europe and the USA: are they compatible? , p. 
267-268. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/322009213_Legal_Aid_and_Clinical_Legal_Education_in_
Europe_and_the_USA_Are_They_Compatible>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
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influência da medicina, tendo como objetivo proporcionar assistência, agora no âmbito 

jurídico, análoga às atividades desenvolvidas na clínica médica, isto é, como meio de 

treinar os estudantes de direito, por meio de casos reais, à prática jurídica535. 

A oferta inicial de programas clínicos se encontrava, assim, intrinsecamente 

ligada à criação de serviços de assistência judiciária que eram, até então, inexistentes 

no direito norte-americano. Concebeu-se mecanismos de ensino, voluntários e via de 

regra não vinculados ao currículo regular, com o objetivo de promover oportunidades 

de aprendizado e desenvolvimento de técnicas de análise processual e litigância aos 

estudantes, ao mesmo tempo em que servia ao interesse de justiça social expresso 

na promoção de assistência judiciária a quem não teria condições de contratar 

advogados536. 

Até o final da década de 1950, trinta e cinco faculdades de direito norte-

americanas relataram desenvolver alguma forma de clínica de assistência judiciária 

em seus cursos de direito, sendo que em apenas cinco destas os cursos clínicos 

integravam parcela efetiva do currículo537. As clínicas, assim, correspondiam a uma 

dentre diversas propostas de modalidades experimentais de ensino do direito, ao lado 

de cursos práticos de julgamentos simulados, cursos de escrita jurídica, de projetos, 

seminários temáticos... 538 

Entre os anos de 1960 e 1990, por sua vez, o movimento clínico de ensino foi 

objeto de uma segunda e forte onda na academia estadunidense, que se 

compatibiliza, inclusive, em boa medida com os próprios movimentos de ascensão e 

crise da prison litigation nos Estados Unidos (apresentados na seção 3.1.). Diante de 

um contexto de forte ativismo pelos direitos civis e sociais, disseminação de 

movimentos pacifistas e crescente crença no poder do direito como instrumento de 

                                                 
535 “The Copenhagen model, and other domestic proposals, gained some attention in the USA, and led 
to what might be called the earliest of clinical models in the USA, denominated generally as the ‘legal 
aid clinic’ and taking its name from medical practice in a clinical setting (Bradway 1933). In an era in 
which there was no national programme of legal aid services, some called for clinics in law schools to 
take on a significant role in providing assistance in legal aid cases as a means to train law students for 
practice”. Ibidem, p. 269. 
536 “While the casebook method was gaining wide acceptance, law students at several law schools in 
the late 1890's and early 1900's established volunteer, non-credit "legal dispensaries" or legal aid 
bureaus to provide hands-on opportunities to learn and practice lawyering skills and legal analysis, and 
also to serve a social justice mission by providing legal assistance to those unable to hire attorneys”. 
BARRY, Margaret Martin; DUBIN, Jon C.; JOY, Peter A. Clinical Eduation…Op. Cit., p. 6. 
537 Ibidem, p. 10.  
538 Ibidem, p. 11. 
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transformação social, que caracterizaram em especial os anos 60 e 70, as clínicas 

jurídicas vinculadas às faculdades de direito estadunidenses floresceram539.  

BARRY, DUBIN e JOY sustentam que tal desenvolvimento foi resultado da 

conjugação de complementares fatores: (i) o aumento da demanda pelo engajamento 

social da academia; (ii) o desenvolvimento de uma metodologia propriamente dita para 

o ensino clínico do direito; (iii) o significativo crescimento do interesse e capacidade 

de universidades na promoção de cursos clínicos; e (iv) a emergência de 

investimentos privados para a criação e expansão de projetos clínicos540. 

Neste sentido, de grande relevância para a consolidação do movimento clínico 

foi o investimento promovido pela Ford Foundation, em 1968, de aproximadamente 

doze milhões de dólares, distribuídos no período de dez anos, com o objetivo de que 

esta nova modalidade de educação integrasse parte do currículo das faculdades de 

direito daquele país541. Para administrar a implantação do projeto, criou-se o Conselho 

de Educação Jurídica e Responsabilidade Profissional (tradução livre para Council on 

Legal Education and Professional Responsibility – CLEPR), que, já nos primeiros anos 

de sua existência, concedeu recursos para o desenvolvimento de clínicas jurídicas em 

aproximadamente metade das faculdade de direito dos Estados Unidos542. Ao final 

dos anos 80, por sua vez, noventa e oito por cento das faculdades de direito 

credenciadas oferecia alguma espécie de educação clínica543. 

                                                 
539 “A second considerably more significant period of clinical growth occurred during the period of social 
unrest and student activism of the 1960s and '70s. This was an era of civil rights activism, antiwar 
protests, the welfare rights movement and an emerging view of law as an instrument of progressive 
social change”. DUBIN, Jon C. Clinical design…Op. Cit., p. 1465. 
540 BARRY, Margaret Martin; DUBIN, Jon C.; JOY, Peter A. Clinical Eduation…Op. Cit., p. 12. 
541 DUBIN, Jon C. Clinical design…Op. Cit., p. 1465-1466. 
542 Destaca-se, ainda, que conforme Jeff GIDDINGS et al., mesmo se tratando de recursos provisórios, 
poucos programas criados a partir dos investimentos da CLEPR – ou nenhum – tiveram suas operações 
encerradas após o encerramento do programa da Ford Foundation: “Probably the most important factor 
at this time, from the late 1960s through the 1970s, was the decision by the Ford Foundation to fund the 
Council on Legal Education and Professional Responsibility (CLEPR). CLEPR and its president, William 
Pincus, built the foundation of clinical legal education in the United States as it is known today. Although 
many CLEPR grants — awarded to nearly half of the then-existing law schools within the first few years 
of its existence — were only temporary sources of funding, the resulting clinical programs were able to 
take root. Of the schools that received funding, few, if any, ceased operating the clinical programs after 
the funding ran out. Many other schools that witnessed the success of CLEPR-funded clinical programs 
were inspired to start programs of their own. (Schrag & Meltsner, 1998 )”. GIDDINGS, Jeff et al. the First 
Wave of Modern Clinical Legal Education: The United States, Britain, Canada and Australia. In: BLOCH, 
Frank S. (coord.). The global clinical…Op. Cit., pp.3-22, p. 5. 
543 WILSON, Richard J. Legal aid and clinical…Op. Cit., p. 270. 
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No mesmo período, entretanto, a partir da década de 80 e especialmente 

durante a administração de Ronald Reagan, o objeto de atuação das clínicas jurídicas 

sofreu drástica mudança544, deixando de enfatizar o serviço comunitário e ideais de 

justiça social para se tornar uma “despolitizada” ferramenta para construção de 

habilidades profissionais pessoais (professional skills) aos estudantes prestes a 

integrar o meio jurídico545. Ao invés da realização de litigâncias de impacto ou do 

aumento do número pessoas atendidas, as clínicas passaram a utilizar “cursos de 

simulação sem clientes” ou até a cobrar taxas para promover a representação jurídica 

(fee-for-service clinics)546, priorizando o treinamento dos estudantes no que diz 

respeito ao desenvolvimento de habilidades necessárias à atuação na esfera 

judicial547. 

Um novo movimento, entretanto, fundado no resgate da teoria crítica, no 

empoderamento da comunidade e na transformação da consciência social dos 

estudantes de direito através da desconstrução das estruturas institucionais e de 

poder548, vem edificando uma terceira onda das clínicas jurídicas549. Nesta fase, ora 

                                                 
544 Ibidem, p. 271. 
545 “Beginning in the 1980s, clinical education experienced a shift in emphasis from its origins in client 
and community service, structural reform, and social justice ideals, "to a largely skills focused curriculum. 
Commentators decried the "depoliticization," agnostication, or "gentrification" of clinical legal education 
and the movement toward "the new orthodoxy of vocational education”.” DUBIN, Jon C. Clinical 
design…Op. Cit., p. 1466. 
546 “Instead of high-profile ‘impact litigation’ or massive numbers of cases, clinics during this period 
leaned towards the use of simulation to introduce lawyering skills and the small-case model, with low 
numbers of clients and slowly unfolding litigation that provided students with many opportunities for 
reflection and change in case theory or direction as cases developed over time before an actual court 
hearing”. WILSON, Richard J. Legal aid and clinical…Op. Cit., p. 270. 
547 “Since the 1980s, the emerging emphasis on clinical education's skills training and professional 
competency functions has led to law schools' increased reliance on less resource intensive models of 
instruction that downplay social justice and public service concerns. These models include non-client 
simulation courses44 and fee- for-service clinics representing paying clients”. DUBIN, Jon C. Clinical 
design…Op. Cit., p. 1469. 
548 “As we enter the third wave of clinical legal education, law school clinics continue to play an important 
role in making access to justice a reality for many low-income people. They do so not only by exposing 
law students to the legal problems that the poor face but also by allowing students to experience what 
amounts to a "tactile" connection with the obligation to find substantive and creative ways to respond to 
unmet legal needs. The result should, at a minimum, lead to greater commitment by clinic graduates to 
work toward a resolution of the legal services problem”. BARRY, Margaret Martin; DUBIN, Jon C.; JOY, 
Peter A. Clinical Eduation…Op. Cit., p. 15. 
549 “More recently, however, clinical legal education has experienced some resurgence in focus on its 
social justice dimensions. The emergence of critical lawyering theory, theoretics of practice scholarship 
and the influence of other postmodernist critical schools of legal thought have heightened the academy's 
interest in conceptions of client and community empowerment and on transforming the social 
consciousness of law students by deconstructing power and privilege in law. DUBIN, Jon C. Clinical 
design…Op. Cit., p. 1470. 
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corrente, a busca pelo acesso à justiça das comunidades vulneráveis volta ao centro 

dos projetos clínicos, mas em uma perspectiva coletiva, inclusive – e talvez 

especialmente – em áreas largamente ignoradas pelos cursos tradicionais de 

direito550. Além disso, trilha-se novos espaços, como no que diz respeito à proteção 

dos direitos humanos em nível regional e internacional551 e à luta contra todas formas 

de preconceito, inclusive por meio de práticas localizadas contra o preconceito em 

decorrência do gênero, raça, religião, origem étnica, orientação sexual, idade, dentre 

outros552. 

Richard J. WILSON, assim, firmou uma proposta contendo cinco requisitos para 

definir no que consistiriam as clínicas jurídicas contemporâneas, que, mais do que 

descrever todos os projetos existentes que possam ser identificados como tal, tem 

como intuito servir de modelo ideal, isto é, como objetivo a ser alcançado pelas 

práticas de ensino clínico no direito. Os cinco componentes, com alguns ajustes ora 

propostos, são: (i) concessão de créditos acadêmicos, dentro do currículo regular do 

curso de direito, pela participação de estudantes nos projetos; (ii) estudantes de direito 

promovendo serviços jurídicos para usuários553 concretos e com problemas jurídicos 

reais, dentro de uma estrutura permitida pela legislação local e que permita o 

desenvolvimento de práticas jurídicas limitadas aos estudantes; (iii) usuários 

concretos atendidos pelo programa são juridicamente vulneráveis, seja por motivos 

econômicos ou em razões de outras condições, que resultem em maior dificuldade 

para o exercício de direitos perante o sistema de justiça554; (iv) estudantes são 

                                                 
550 BARRY, Margaret Martin; DUBIN, Jon C.; JOY, Peter A. Clinical Eduation…Op. Cit., p. 49. 
551 Idem. 
552 Ibidem, p. 62. 
553 Richard J. WILSON utiliza a palavra “clientes” (clients) para descrever os beneficiários dos serviços 
prestados pelas clínicas jurídicas, expressão que se reputa inadequada ao contexto brasileiro, diante 
da sua conotação privatística, relativa a eventual relação contratual resultante dos serviços prestados. 
Assim, emprega-se, de forma diversa, a expressão “usuários”, que melhor descreve o caráter de 
interesse público presente no atendimento clínico promovido por projetos acadêmicos. 
554 Promoveu-se, neste requisito, algum acréscimo sobre a conceituação de Richard J. WILSON, 
empregando-se a concepção de vulnerabilidade presente nas “Regras de Brasília sobre Acesso à 
Justiça das Pessoas em condição de Vulnerabilidade” (100 Regras de Brasília), documento produzido 
na XIV Conferência Judicial Ibero-americana, ocorrida em 2008 e que contou com a participação da 
Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos (AIAMP), a Associação Inter americana de 
Defensores Públicos (AIDEF), a Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO), a União Ibero-
americana de Colégios e Agrupamentos de Advogados (UIBA), dentre outras entidades. Neste 
documento, reconhece-se que “Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, 
por razão da sua idade, género, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, económicas, 
étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude perante o sistema 
de justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico”. XIV CONFERÊNCIA JUDICIAL IBERO-
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orientados, de forma próxima e imediata, por pessoas com capacidade postulatória, 

preferencialmente professores, que compartilhem dos objetivos políticos e 

pedagógicos da educação jurídica clínica; (v) a prática desenvolvida pelos alunos é 

precedida ou acompanhada por disciplinas formativas e integradas ao currículo 

regular do curso de direito, que tenham como objeto o desenvolvimento tanto de 

competências, ética e valores necessários à prática profissional quanto de 

conhecimento teórico necessário para a atuação clínica555. 

No Brasil, a metodologia clínica de ensino do direito é questão muito mais 

recente, surgindo, em especial, como alternativa crítica à protocolar e tradicional 

prática jurídica reproduzida em boa parte dos cursos de direito brasileiros, e que pode 

ser caracterizada como “sinônimo de técnicas de elaboração de peças processuais, 

um arremedo de manuais de estilo ou, na melhor das hipóteses, técnicas de resolução 

de problemas mais comuns em provas de concurso do que no dia a dia de qualquer 

profissão jurídica”556. 

                                                 
AMERICANA. Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em condição de 
Vulnerabilidade. Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-
reduzida.pdf>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
555 “The five components are: (1) academic credit for participation, within the law school curriculum; (2) 
students provide legal services to actual clients with real legal problems (this is the origin of the "live-
client" appellation), within a framework permitted by local statute, bar or court rules permitting limited 
student practice, advice or other legal services; (3) clients served by the program are legally indigent; 
generally, they are not able to afford the cost of legal representation and/or they come from traditionally 
disadvantaged, marginal or otherwise underserved communities; “(4) students are closely supervised 
by an attorney licensed to practice law in the relevant jurisdiction, preferably a professor who shares the 
pedagogical objectives of clinical legal education; (5) case-work by students is preceded or 
accompanied by a law school course, for credit, on the skills, ethics and values of practice, as well as 
the necessary predicate doctrinal knowledge for the area of practice of the clinic”. WILSON, Richard J. 
Western Europe…Op. Cit., p. 829-830. 
556 GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Fundamentos para uma teoria das práticas penais. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, v. 176, São Paulo: Revista dos Tribunais, fev. 2021, p. 3. 



194 

 
 

No que diz respeito à esfera penitenciária, algumas práticas penais557 no Brasil 

fugiram deste modelo-padrão artificial e estéril, promovendo contato efetivo entre 

academia e cárcere e impactando de forma decisiva no sistema prisional558. 

Um dos exemplos de prática protagonizada pela academia e que impactou de 

forma construtiva no acesso à justiça, no desenvolvimento da capacidade crítica e no 

empoderamento das pessoas privadas de liberdade – mas que foi interrompida pouco 

tempo depois, após forte oposição conservadora – diz respeito à “Política de 

Humanização dos Presídios”, programa promovido pelo Governo do Estado de São 

Paulo, no decorrer da década de 1980, e que teve fundamental contribuição de 

projetos promovidos pelo Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto, 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)559.  

Roberto da SILVA é quem relata as atividades acadêmicas desenvolvidas, à 

época, no interior da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. O autor, hoje 

doutor e professor Livre Docente da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (USP), foi detento daquele estabelecimento prisional, e relatou, em encontro 

                                                 
557 André Ribeiro GIAMBERARDINO propõe que, diversamente da tradicional metodologia de prática 
jurídica ou judiciária, desenvolva-se uma concepção de prática penal, fundada na compreensão 
reflexiva sobre em que campo se inserem as práticas desenvolvidas pelo sistema de justiça criminal: 
“Práticas penais ganham, assim, um conceito bem mais amplo e complexo que prática jurídica ou 
judiciária, agregando novas competências àquelas anteriormente listadas, como: d) a percepção das 
interações sociais e disputas por posições no interior das profissões jurídicas e respectivas instituições, 
entre elas e em sua relação com o público de não profissionais (clientes, assistidos, réus, familiares, 
jornalistas, internet etc.); e, sobretudo, e) capacidade de visualização das estruturas que produzem e 
se relacionam constantemente com tais interações e conflitos, ou, ainda, de como estruturas sociais 
constitutivas do campo da justiça criminal, situada entre o poder e a burocracia, correspondem às 
estruturas mentais daqueles que, egressos dos cursos de Direito, ocuparão as suas posições 
principais”. Ibidem, p. 4. 
558 Não é pretensão deste trabalho desenvolver percurso histórico dos projetos clínicos ou de extensão 
do direito desenvolvidos no Brasil. Segmentou-se, pelo contrário, algumas práticas com o intuito de 
dimensionar as conquistas e problemas encontrados no que diz respeito à implementação de projetos 
acadêmicos voltados a transformação social do cárcere e das pessoas presas. Sobre estudo que 
promove a análise do campo das clínicas e da formação jurídica no Brasil, ver: SOUZA, Amanda Alves 
de. Prática, extensão ou clínica no direito: limites e possibilidade de (re)invenção do campo do 
ensino jurídico. Tese (Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais). Programa de Pós Graduação em 
Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 
559 A partir de entrevista promovida com Roberto da SILVA, Eli Narciso da Silva TORRES discorreu 
sobre o programa “Política de Humanização dos Presídios”, destacando a importância dos projetos 
acadêmicos desenvolvidos no âmbito da Universidade de São Paulo para sua instituição: “Em período 
anterior à institucionalização das comissões de solidariedade no Carandiru pelo governo de São Paulo, 
já ocorriam reuniões entre os presos, em rodas de conversas que tratavam de temáticas relacionadas 
às condenações e também com objetivos diversos, inclusive, em alguns casos, contavam com 
mediações do Centro Acadêmico XI de Agosto da USP”. TORRES, Eli Narciso da Silva. A gênese da 
remição da pena pelo estudo: o dispositivo jurídico-político e a garantia do direito à educação aos 
privados de liberdade no Brasil. Tese (Doutorado em Educação). Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017, p. 156. 
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formativo do Núcleo de Pesquisa e Extensão Sobre a Pena e a Execução Penal da 

Universidade de São Paulo (NPEPEP-USP), ocorrido em 02 de junho de 2021, sobre 

a importância das práticas de extensão, ainda incipientes, proporcionadas na Casa de 

Detenção de São Paulo da década de 1980: 

 
Não se tinha projetos formais de extensão, mas as coisas eram muito 
voltadas em relação a questão do estágio de direito, a partir do quarto ano. 
Então tinha um grupo de professores que lecionava as disciplinas que tinham 
no estágio, e que assumiam essa tarefa de fazer a interlocução com o 
cárcere. Particularmente, com a Casa de Detenção, o Carandiru, que à época 
era o maior presídio da América Latina. [...]. Era, na verdade, a única forma 
de interlocução externa que se tinha dentro da prisão. Eu fiquei dez anos no 
Carandiru, e como não tinha visitas, eu integrava a comissão de presos, e 
atuava como “rábula” para os presos, no sentido de estudar os processos, os 
prontuários, orientar para fazer recursos com eles e tudo mais, e daí eu 
dialogava com esses estagiários e com os professores deles. [...]. Essa 
tentativa de humanização (do cárcere), ela partia de uma articulação que 
nasceu no Centro Acadêmico XI de Agosto. As professoras que articulavam 
os estudantes em torno do estágio tinham alguns recursos de trabalho dentro 
das prisões com os presos que era bastante estimulante. Uma era uma 
chamada “linha de literatura socialista”. Imagina colocar presos para ler e 
discutir Che Guevara? Ou obras de cunho não tão político-ideológico assim, 
mas que ajudam a abrir a cabeça do preso como o livro “A erva do diabo”? E 
tinha uma outra linha de trabalho, que essa os alunos gostavam também e os 
presos gostavam também, que era a linha de trabalho baseada no teatro de 
Ruth Escobar. Depois eu mesmo peguei esse trabalho e levei à frente, nós 
sistematizamos a metodologia de trabalho e chamamos “teatro nas 
prisões”560-561. 

 

As práticas de extensão desenvolvidas a partir do Centro Acadêmico XI de 

Agosto, por sua vez, foram o embrião de um programa subsequente, desenvolvido no 

âmbito do Governo de São Paulo no contexto de redemocratização do Brasil, durante 

                                                 
560 Roberto da SILVA apresentou o referido relato em encontro formativo promovido pelo Núcleo de 
Pesquisa e Extensão Sobre a Pena e a Execução Penal da Universidade de São Paulo (NPEPEP-
USP), e que ocorreu em 02 de junho de 2021, por meio de plataformas digitais. O encontro permaneceu 
gravado. SILVA, Roberto da. Possibilidade da universidade pública no cárcere. Encontro formativo 
online promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Sobre a Pena e a Execução Penal da 
Universidade de São Paulo. Gravado. 
561 Roberto da SILVA também descreve, em entrevista reproduzida em obra de Eli Narciso TORRES, 
a importância de projetos de extensão presentes na Casa de Detenção de São Paulo nos anos 80: “No 
meu caso, já estava preso há quase 7 ou 8 anos e não tinha família, parente, então, eu não recebia 
visita de ninguém. Mas, eu me correspondia com pessoas e grupos de fora, escrevia para editoras 
pedindo livros, escrevia para grupos de teatro que faziam alguma coisa interessante, eu escrevia pro 
Centro Acadêmico XI de Agosto que é da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e com eles, 
eles vinham para me ajudar na casa de detenção e a gente fazia algumas rodas de conversa e tinha 
um laço de cumplicidade mais estreito”. TORRES, Eli Narciso da Silva. A gênese...Op. Cit., p. 156. 
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o mandato de André Franco Montoro (1983-1987), e que ficou conhecido como 

“Política de Humanização dos Presídios”562.  

Dentre as propostas desenvolvidas no domínio desta agenda política, destaca-

se a efetivação de um canal de comunicação entre presos e os juízos corregedores 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Secretaria de Justiça paulista, as 

“Comissões de Solidariedade”563. As Comissões seriam constituídas por 

representantes dos próprios reclusos, eleitos pelo voto direto em cada unidade 

prisional, e teriam como objetivo constituir uma ponte entre presos e sistema de justiça 

criminal, viabilizando a apresentação direta, por parte de pessoas privadas de 

liberdade no sistema prisional paulista, de demandas relativas às condições de 

cumprimento de pena e ao acesso aos direitos no cárcere. Tratavam-se, em última 

medida, de forma de institucionalização e reconhecimento do papel central das 

próprias pessoas presas no que diz respeito a luta pelos seus direitos564. 

As Comissões de Solidariedade, entretanto, foram alvo de forte oposição por 

parte de partidos políticos, da ampla maioria das autoridades penitenciárias locais e 

de setores conservadores do Poder Judiciário565. Tal movimento, conservador, 

articulou-se em torno da denúncia de que, no interior destas comissões, uma 

organização criminosa ganhava força como poder paralelo ao do Estado, provocando 

a instabilidade do sistema prisional – por meio de “ações tumultuárias”, como greves 

de fome e diminuição da autoridade da administração penitenciária. Esta organização 

se proclamaria como as “Serpentes Negras” ou “Sindicato do Crime”566.  

                                                 
562 Toda a trajetória do Programa “Política de Humanização dos Presídios”, desde sua concepção à 
extinção, foi objeto de dissertação de mestrado em Sociologia de Gustavo Lucas HIGA: HIGA, Gustavo 
Lucas. Serpentes negras...Op. Cit., p. 32. 
563 Ibidem, p. 46. 
564 “Inseridas no contexto de uma política de extensão dos princípios democráticos às instituições 
prisionais, as Comissões de Solidariedade constituíram-se como canais diretos de comunicação entre 
os presos e a Secretaria de Justiça e os juízes corregedores (cf. Góes, 1991, p. 19). Através das 
comissões, os presos encaminhavam as demandas relativas às condições de cumprimento da pena de 
prisão e as reivindicações em termos do acesso aos direitos e sua garantia. A proposta de criação das 
Comissões de Solidariedade situava esses grupos no registro normativo-legal da luta por direitos”. 
ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando; DIAS, Camila Nunes. Das comissões de solidariedade 
ao primeiro comando da capital em São Paulo, p. 72. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/ts/a/rdJQw9GPH7MwjDQBJHx8cGx/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 30 de 
maio de 2021. 
565 Idem. 
566 “O principal ataque contra as comissões surgiu com a denúncia da existência de um grupo de presos 
matadores, denominado Serpentes Negras, que tinha como objetivo dominar a massa carcerária via 
Comissão de Solidariedade. Embora a existência do grupo Serpentes Negras nunca tenha sido 
comprovada, muito menos a sua incidência sobre a comissão, as denúncias tiveram importância 
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Em 13 de junho de 1984, Haroldo Pinto de Luz SOBRINHO, juiz de direito 

corregedor dos presídios no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enviou 

comunicação ao Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, alegando que o 

grupo “Serpentes Negras” corresponderia a um “movimento de subversão à ordem” 

criado sob apoio do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto da 

USP e com o respaldo da Secretaria de Segurança Pública, e que somente seria 

dissolvido mediante a extinção das Comissões de Solidariedade567. 

A existência do Serpentes Negras nunca foi comprovada, mesmo com a 

taxativa afirmação de SOBRINHO de que teria provas contundentes da atuação do 

grupo dentro dos presídios, além de investigações realizadas no âmbito do Poder 

Judiciário e mesmo em sede de Comissão Especial de Inquérito (CEI), pela 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo568. Entretanto, o movimento de 

oposição obteve sucesso em deslegitimar a primeira experiência brasileira de 

constituição de uma instância de representação dos presos, pondo fim ao projeto 

oficialmente em 1987569-570. 

                                                 
suficiente para esvaziar a primeira experiência brasileira de constituição de uma instância de 
representação dos presos, ao deslegitimar sua atuação como um canal de comunicação entre a 
população carcerária e os responsáveis pela gestão das políticas prisionais”. Ibidem, p. 72-73. 
567 A comunicação é encontrada, na íntegra, em: HIGA, Gustavo Lucas. Serpentes negras...Op. Cit., 
p. 58-59. 
568 “Apesar das afirmações aos jornais, e apenas aos jornais, Haroldo Sobrinho não apresentou provas 
concretas sobre o caso, mesmo dizendo que as possuía. Para justificar sua omissão, declarou não ter 
exposto os documentos que comprovariam sua denúncia devido à preocupação com a segurança de 
suas fontes, que estavam entre os guardas e presos”. Ibidem, p. 64. 
569 “O fantasma das Serpentes Negras assombrou as Comissões até a sua extinção, que se deu 
oficialmente em 1987. [...]. E assim foi extinta a Comissão de Solidariedade. O trecho acima nos informa 
que em 1987 a Penitenciária do Estado era a única que possuía a comissão de presos e, como 
anteriormente, eram mal vistos pela administração que os acusava de indisciplina. No início da gestão 
de José Carlos Dias na Secretaria de Justiça, as comissões tinham prioridade na agenda de trabalho, 
eram estimuladas e acompanhadas. Creio que a atividades do grupo de presos representantes tenha 
paulatinamente se tornado menos regular com o passar dos anos, principalmente após a denúncia de 
Haroldo Sobrinho, após a repercussão midiática sobre o caso, as pressões dos poderes Legislativo e 
Judiciário e, principalmente, com a saída de Dias da secretaria em 1986”. Ibidem, p. 134-135. 
570 Destaca-se a hipótese sustentada por Marcos César ALVAREZ, Fernando SALLA, e Camila Nunes 
DIAS, de que a interrupção das Comissões de Solidariedade, instância institucionalizada de 
representação dos presos, é um dos fatores que favoreceu a emergência do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), anos depois: “A hipótese sustentada é de que a obstrução à existência de mecanismos 
de comunicação e representação de presos, legitimados pelas autoridades, favoreceu a formação de 
um grupo que se impôs à massa carcerária pela violência mas que, ao mesmo tempo, buscou 
fundamentar sua “legitimidade” nas denúncias das deficiências do sistema prisional e também nos 
códigos de conduta formulados a partir do mundo do crime. A reflexão recupera a literatura nacional e 
internacional sobre a presença de grupos nas prisões, bem como material documental e da imprensa. 
[...]. Pode-se considerar, portanto, que foi no vácuo deixado pela ausência de uma instância 
representativa da população carcerária e da completa obstrução dos canais de comunicação entre os 
presos e a administração prisional que o pcc encontrou um espaço para se constituir e se legitimar 
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De lá para cá, experiências – propriamente clínicas – desenvolvidas no Brasil 

demonstram a viabilidade de um novo olhar para o papel das faculdades de direito na 

proteção dos direitos da população privada de liberdade. Destaca-se, primeiro, o 

crescente e expressivo impacto da participação de projetos clínicos em litigâncias 

estratégicas571 – ou seja, no conjunto de ações de postulação, advocacy e 

comunicação protagonizadas por projetos acadêmicos perante os poderes Judiciário, 

Legislativo e mesmo Executivo, com o objetivo de viabilizar políticas públicas que 

defendam e efetivem direitos humanos de grupos de pessoas vulneráveis, como as 

pessoas privadas de liberdade572.  

Além disso, experiências de extensão acadêmica, dirigidas a prestação de 

assistência jurídica e de atividades de ensino no cárcere, vêm contribuindo ao acesso 

                                                 
como alternativa ao isolamento dessa população diante de suas demandas – muitas das quais, sem 
dúvida, legítimas – e a sua luta por direitos e reconhecimento”. ALVAREZ, Marcos César; SALLA, 
Fernando; DIAS, Camila Nunes. Das comissões de solidariedade...Op. Cit., p. 82 e 74. 
571 Emprega-se a concepção de litigância estratégica de Ana Valéria de Araújo, em entrevista fornecida 
ao Fundo Brasil de Direitos Humanos: “Litigância é um termo usado no Direito e quer dizer o ato de 
mover ações na Justiça e de atuar perante o Judiciário. Litigância estratégica é uma ampliação desse 
conceito para abranger não só a noção tradicional do Direito, mas também um conjunto de ações de 
advocacy e comunicação para incidência no Legislativo e no Executivo, com o objetivo de viabilizar 
políticas públicas que defendam e efetivem direitos dos diversos segmentos vulneráveis da sociedade. 
Ela é estratégica porque não é qualquer ação, mas sim aquela que tem uma dimensão emblemática, 
capaz de criar precedentes e gerar resultados positivos. Tais resultados terão efeito multiplicador, 
transformando-se em exemplos bem sucedidos a serem aplicados em outros casos similares, 
possibilitando assim um salto na garantia dos direitos humanos”. ARAÚJO, Ana Valéria de. “Fortalecer 
a sociedade civil significa também empoderá-la para a defesa de seus direitos”. In: FUNDO BRASIL D 
EDIREITOS HUMANOS. Litigância estratégica em direitos humanos: experiências e reflexões. 
Disponível em: <https://fundobrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/12/litigancia-estrategia-1.pdf>. 
Acesso em 30 de maio de 2021. 
572 Um exemplo de litigância estratégica protagonizada por clínicas jurídicas é a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº. 347, cujo julgamento liminar reconheceu o 
estado de coisas inconstitucional (ECI) do sistema penitenciário brasileiro. A petição inicial da referida 
ADPF foi elaborada a partir de representação redigida pela Clínica de Direitos Fundamentais da 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conforme se depreende do trecho 
inicial da petição subscrita pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL: “A presente petição inicial, que 
se baseia em representação formulada pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito 
da UERJ (doc. 4), encontra-se instruída com parecer da lavra do Professor Titular de Direito Penal da 
UERJ, Juarez Tavares (doc. 5), e com documentação que comprova o quadro dramático e 
inconstitucional do sistema prisional brasileiro (docs. 6 a 21)”. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 
– PSOL. Petição inicial em arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de 
concessão de medida cautelar. Disponível em: <https://www.jota.info/wp-
content/uploads/2015/05/ADPF-347.pdf>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
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à justiça para as pessoas privadas de liberdade e se tornando importante instrumento 

de luta pela transformação social do sistema penitenciário brasileiro573-574. 

A título de encerramento deste trabalho, defende-se o grande potencial da 

academia para contribuir na concretização do direito de pedir das pessoas presas, 

com especial destaque para a atuação das faculdades de direito por meio de projetos 

clínicos no cárcere pautados no empoderamento comunitário. A ideia vem da 

conjugação entre a educação jurídica comunitária e o ensino clínico do direito, 

especialmente em sua terceira e última onda de desenvolvimento, fundamentada em 

grande parte na proteção coletiva dos direitos humanos de comunidades vulneráveis. 

A educação jurídica comunitária pode ser definida como uma prática de 

advocacy – ou seja, de mecanismos de intervenção da sociedade civil pela 

conscientização e defesa de mudanças de legislações, de práticas e de políticas 

públicas575 – que, inspirada no modelo freiriano de ensino, tem como objetivo 

                                                 
573 A própria Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná 
(CAJEP-UFPR) é exemplo desta modalidade de intervenção da academia no cárcere: os discentes 
integrantes, após participarem de periódicos ciclos de formação em direito de execução penal e em 
atendimentos jurídicos em unidades prisionais, realizam múltiplas práticas de extensão acadêmica, 
como visitas em estabelecimentos prisionais da região circunscrita à Universidade Federal do Paraná 
para fins de prestação de serviços de atendimento jurídico de pessoas presas (consistentes em 
esclarecimentos sobre a situação processual penal, bem como posterior minuta de petições 
administrativas e jurisdicionais, a serem encaminhadas para o Setor de Execução Penal da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná). Para maiores informações sobre a Clínica de Acesso à Justiça e 
Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná (CAJEP-UFPR), acessar a página do projeto 
de extensão: <https://cutt.ly/snQAKnl>. Acesso em 05 de maio de 2021. 
574 Destaca-se, também, as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Extensão LIBERTAS 
– Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em Ambientes Prisional, da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Pelotas. O Programa conta, dentre outras ações propostas, com o projeto de 
extensão “DEFENSA – Assessoria Criminal Popular”, criado em 2011 e que prepara os alunos para a 
prática penal por meio do atendimento jurídico de pessoas vulneráveis, da elaboração de peças 
processuais e do acompanhamento de audiências e do andamento processual: “Como um instrumento 
de luta em favor dos direitos humanos das pessoas presas, as ações realizadas pelas assessorias 
jurídicas universitárias populares desempenham um papel importantíssimo na reconstrução crítica do 
direito, da justiça e do próprio ensino jurídico. Além disso, expõem elementos imprescindíveis para a 
redefinição do lugar social da universidade. Esse modelo democrático de assessoria empenha suas 
forças por meio das demandas sociais originadas pelos grupos mais vulneráveis e impotentes”. 
ALMEIDA, Bruno Rotta et al. Ações de enfrentamento da vulnerabilidade em ambientes prisionais: a 
experiência do Programa de Extensão Libertas da Universidade Federal de Pelotas/RS. In: Revista 
Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Dossiê Extensão 
universitária e sistema penal-penitenciário: aportes teóricos e experiências de luta, projetos e ações. V. 
04, N. 1, pp. 311-324, Jan.-Dez., 2018, p. 315. 
575 “Apesar de o termo ainda estar sendo cunhado no país, pode-se assumir, pela experiência 
internacional, que uma estratégia de advocacy contemporânea tem por objetivo gerar maior 
conscientização sobre uma causa pública, engajar atores relevantes na discussão, para então 
pressionar, via aqueles outros atores, o tomador de decisão”. GOZETTO, Andréa; MACHADO, 
Leandro. Ainda é necessário esclarecer conceitos: lobby x advocacy. Disponível em: 
<https://cutt.ly/bnYb8e6>. Acesso em 30 de maio de 2021. 
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promover o empoderamento de determinado segmento de uma sociedade através do 

desenvolvimento de práticas de educação em direitos576. 

Nos modelos de clínicas jurídicas comunitárias, por sua vez, o aspecto clínico 

de ensino passa a ser visto como uma ferramenta de integração entre a academia e 

a comunidade a ser atendida.  É a própria comunidade, integrada, que deve orientar 

as agendas políticas e demandas prioritárias a serem atendidas pelo projeto, bem 

como construir, ativa e conjuntamente, formas de superação às violações de direitos 

de que são vítimas577. 

No que diz respeito ao exercício do direito de pedir pelas pessoas privadas de 

liberdade, a promoção de projetos clínico-comunitários demonstra-se fundamental 

para empoderar este grupo de pessoas com ferramentas para que elas próprias, 

através de um “palco” institucional e legítimo, possam contribuir na luta pelos seus 

direitos. Afinal, como provocar transformações efetivas no sistema penitenciário se as 

pessoas que sofrem, efetiva e diariamente, as consequências das 

inconstitucionalidades dele decorrente são sistematicamente deixadas de fora das 

discussões, ou pior, são silenciadas? 

O conjunto de possíveis experiências, no âmbito clínico-comunitário, para 

promover o direito de pedir das pessoas presas é vasto578. Envolvem, em primeiro 

                                                 
576 “For purposes of our work and this article, we define community legal education as a form of systemic 
advocacy that aims to educate a segment of the community about its rights in a particular legal context 
to advance the empowerment of that community. Paulo Freire states that when "people develop their 
power to perceive critically the way they exist in the world with which and in which they find themselves; 
they come to see the world not as a static reality, but as a reality in process, in transformation”.” BARRY, 
Margaret Martin et al. Teaching Social Justice Lawyering: Systematically Including Community Legal 
Education in Law School Clinics. In: Clinical Law Review, Vol. 18, pp. 401-457, 2012, p. 404. 
577 Nos “modelos comunitários de clínicas jurídicas”, tem-se como objetivo incluir a comunidade 
atendida nos processos de atuação do projeto: “The key feature of community model legal aid clinics is 
their focus on geographic or other communities. They represent an important aspect of the 
neighborhood law office concept discussed earlier, in that they are guided by community priorities and 
are committed to working together with — and empowering — the communities that they serve. […]. By 
working directly with communities and having their legal aid agendas defined by community needs, 
these community model clinics provide a unique educational opportunity for their students. Typically, 
community model clinics are located away from the law school building or require students to go out to 
the communities that they serve. As a result, students working in these clinics are able to see firsthand 
the conditions that they are asked to address. Moreover, the very nature of the work requires that 
students try to understand community legal needs from the community’s perspective”. BLOCH, Frank 
S.; NOONE, Mary Anne. In: In: BLOCH, Frank S. (coord.). The global clinical…Op. Cit., pp.153-166, 
p. 161. 
578 “As experiências de luta, projetos e ações desde a Universidade buscam propiciar o empoderamento 
que geralmente as pessoas presas não possuem. A cultura de resistência ao cárcere deve buscar 
programas de enfrentamento da realidade carcerária por estratégias que possam reavaliar e 
potencializar os direitos fundamentais dos presos por meio do esforço conjunto e da consolidação de 
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lugar, práticas de ensino propriamente ditas, destinadas a pessoas presas e/ou seus 

familiares, e que possam ter como objeto tanto a importância, limites ou formas de 

exercício do referido direito na execução penal, quanto oferecer oficinas, temáticas ou 

não, para treinamento ou mesmo assessoria para que pessoas presas apresentem 

seus requerimentos. 

Além disso, a prestação de serviços de assistência jurídica também pode 

corresponder a “prática de educação em direitos”: ao contribuir na formulação, 

apresentação e acompanhamento de requerimentos administrativos e jurisdicionais, 

a academia reforça uma cultura de democratização do acesso à justiça, de luta, de 

resistência e de proteção aos direitos humanos579. 

Em todos os potenciais projetos, tem-se como meta a ser alcançada o 

desenvolvimento de um processo mútuo e contínuo de educação: neste modelo, 

assim como a pessoa assistida, o estudante sempre tem algo a ensinar e algo a 

aprender580. E aprender não apenas no que diz respeito a institutos jurídicos e técnicas 

de litigância, mas, sobretudo, a enxergar, através do reconhecimento do outro e do 

diálogo, a humanidade que subsiste do outro lado da murada. 

  

                                                 
um forte projeto cultural e político de reconstrução da esfera pública e do Estado de direito, em que as 
experiências originadas e desenvolvidas também pela Universidade possam se converter em um 
instrumento para fortalecer a democracia e o cumprimento dos princípios e garantias fundamentais”. 
ALMEIDA, Bruno Rotta; PIMENTEL, Elaine; MELO, Juliana Gonçalves. A defesa dos direitos humanos 
e a extensão universitária em âmbito penal e penitenciário. In: Revista Eletrônica da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Dossiê Extensão universitária e sistema penal-
penitenciário: aportes teóricos e experiências de luta, projetos e ações. V. 04, N. 1, pp. 3-12, Jan.-Dez., 
2018, p. 5-6. 
579 “A dimensão da assessoria jurídica universitária popular acompanha, conforme pensamos, uma 
extensão ainda maior, correspondendo à criação de uma cultura jurídica e judiciária que contenha 
novos mecanismos protagonistas possibilitadores do acesso ao direito e à justiça”. ALMEIDA, Bruno 
Rotta et al. Ações de enfrentamento...Op. Cit., p. 316. 
580 Tal concepção advém da categoria de “advocacia rebelada” (tradução literal de rebellious lawyering), 
termo alcunhado por Gerald P. López, e que corresponde a uma teoria de atuação jurídica pautada na 
promoção de efetivas mudanças sociais através do empoderamento e da colaboração com a própria 
comunidade: “Like the client, the lawyer always teaches and always learns. In trying to understand the 
client's situation, she learns about the client's practices and about the relationships in which she 
intervenes. Even here she teaches when she lets the client see what she needs to learn, and, less 
obviously, when, as an outsider, she challenges thoroughly accepted ways of thinking and acting. 
Obviously she teaches about the legal culture, about its story/argument strategies, about its ways of 
understanding and responding to problems. But thankfully she learns here too, sometimes about law's 
limited imagination, sometimes about its irrelevance on the street, its failure to penetrate the lives of 
subordinated people. In mutual appreciation and critique, she learns to collaborate with another 
problemsolver. Together they bring what they are doing with one another under scrutiny and devise 
strategies for putting their ideas into action”. LÓPEZ, Gerald P. Rebellious Lawyering: one chicano’s 
vision of progressive practice. Oxford: Westview Press, 1992, p. 53. 
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CONCLUSÃO 
 

Apresenta-se a seguir, como conclusão, um sumário contendo as principais 

posições e propostas defendidas neste trabalho, segmentadas de modo cronológico. 

No que diz respeito ao conteúdo do direito de execução penal, tópico discutido 

especialmente no Capítulo I, concluiu-se que: 

1. É inadequada e inconsistente a projeção de institutos concebidos pela teoria 

geral do processo à teoria do direito processual penal, visto que (i) o conceito de lide 

é inaplicável para representar o conteúdo do direito processual penal; (ii) os sistemas 

processuais civil e penal têm conformações teórico-filosóficas distintas e 

inconciliáveis; e (iii) há abissal distinção entre os objetos a que se prestam a esfera 

processual penal e civil; 

2. A corrente teórica que sustenta a aplicabilidade da teoria geral do processo ao 

direito processual penal também construiu o direito de execução penal, através de sua 

“corrente mista”. A importação de institutos processuais civis ao direito de execução 

penal, por sua vez, é aceita amplamente no direito brasileiro, e pode ser identificada 

por meio de dois pressupostos principais: (i) a execução penal consistiria no complexo 

de atos necessários à concretização da sanção penal contida em uma sentença 

condenatória penal; (ii) haveria alguns momentos jurisdicionais no cumprimento desta 

sanção, cabendo ao juízo de execução penal, tal qual no direito processual civil, 

determinar o exato conteúdo e forma do título executivo a ela correspondente, e outros 

administrativos, referentes a atuação do Poder Executivo na concretização desta 

sanção; 

3. A importação de institutos processuais civis à teoria do direito de execução 

penal é igualmente inadequada e inconsistente, uma vez que (i) consagra espaços 

livres de direito, em que a administração prisional obtém ampla discricionariedade 

para dispor sobre a custódia de pessoas privadas de liberdade, através principalmente 

de uma já superada teoria das relações especiais de sujeição; (ii) resulta no emprego 

de categorias que não se moldam a realidade penitenciária e geram grande 

indeterminação e instabilidade jurídicas ao direito de execução penal, como o 

entendimento de que a cláusula rebus sic stantibus modularia, concretamente, a 

quantidade e forma da pena imposta em sentença; (iii) conforma um sistema 

processual caracterizado por fortes traços inquisitoriais, centrado em um sistema 
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disciplinar-premial desenvolvido no interior de cada estabelecimento prisional e que 

fundamentará maior ou menor quantidade de pena a ser infligida pelo Poder 

Judiciário; 

4. É necessário desenvolver uma teoria para se conceber o conteúdo do direito 

de execução penal que, ao mesmo tempo, (i) seja verdadeiramente penal, recusando 

indevidas importações da teoria geral do processo e identificando os aspectos 

efetivamente centrais e que estão constantemente em tensão no curso do 

cumprimento de pena; e (ii) reconheça o relevante papel que o direito de execução 

penal tem no que diz respeito à tutela e proteção de direitos e garantias daqueles que 

têm contra si uma concreta sanção penal a ser executada; 

5. A indeterminação da pena concreta é característica que constitui um dos pilares 

centrais para a conformação de uma adequada e constitucional teoria do direito de 

execução penal. A tensão entre a intensidade do comando condenatório determinado 

na sentença penal condenatória (scambio negativo) e a indeterminação ocasionada 

pelo caráter utilitário-disciplinar da pena em seu momento de concretização (scambio 

positivo ou penitenziario) funda o conteúdo do direito de execução penal. Desta forma, 

representa importante função desta esfera do direito o constante estabelecimento dos 

limites da discricionariedade advinda desta indeterminação, inclusive quanto ao 

exercício do poder disciplinar por parte da autoridade administrativa, utilizando como 

vetores, para tanto, os comandos constitucionais de vedação à pena cruel, o princípio 

de dignidade da pessoa humana e a reintegração social como escopo a ser buscado; 

6. A incorporação da categoria de pena ilícita ao conteúdo do direito de execução 

penal é alternativa para se compreender o protagonismo deste não apenas quanto a 

aplicação direta e automática de uma sanção quantitativa contida na sentença 

condenatória, mas um constante olhar para a licitude qualitativa da pena que está 

sendo efetivamente concretizada. Assume-se, assim, a importante posição de tutela 

e proteção dos direitos das pessoas presas destinada ao direito de execução penal – 

determinada, inclusive, pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. É 

dever do juízo executivo, portanto, com base nos referidos dispositivos, fiscalizar 

permanentemente a licitude material do sistema penitenciário, estando à sua 

disposição determinações de natureza corretiva, compensatória e de 

responsabilização; 
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7. Propõe-se, finalmente, a seguinte definição para o direito de execução penal: 

trata-se do microssistema de tutela de direitos destinado a regular o complexo material 

de relações jurídicas que se dão entre Estado e condenado no curso do cumprimento 

de pena, em suas manifestações lícitas e ilícitas, tanto no que diz respeito à 

concretização quantitativa da sanção penal como dos aspectos qualitativos da pena, 

especialmente daqueles que dizem respeito ao estatuto jurídico do condenado, desde 

o momento em que a sentença legitima a execução da pena em geral, e até que ela 

se complete. 

No que diz respeito ao conteúdo do direito de pedir das pessoas presas, bem 

como seu estado da arte na realidade penitenciária brasileira, o que foi refletido com 

especial destaque no Capítulo II, concluiu-se o seguinte: 

1. “Direito de pedir da pessoa presa” é a expressão escolhida neste trabalho para 

retratar o direito da pessoa privada de liberdade em apresentar requerimentos – na 

mais ampla compreensão, ou seja, pedidos, queixas, denúncias, reclamações, 

solicitações... – administrativos ou jurisdicionais, escritos ou orais, a qualquer 

autoridade pública. Este direito pode ser exercido diretamente pelo preso ou por meio 

de seus representantes, familiares ou ainda outras pessoas com conhecimento acerca 

dos fatos, e pode ser dirigido em defesa de direitos, contra ilegalidade ou contra abuso 

de poder. Trata-se de decorrência do direito de pedir na execução penal, ademais, (i) 

o estabelecimento de um procedimento adequado, por parte da autoridade prisional, 

para que a pessoa presa possa acessar os mecanismos para redigir, apresentar e 

acompanhar seus pedidos; (ii) o direito de receber da autoridade pública uma resposta 

completa, compreensível, fundamentada, oportuna e em prazo razoável; (iii) o direito 

à reapreciação do pedido apresentado, em caso de indeferimento ou demora 

excessiva em sua análise, por autoridade jurisdicional ou outra autoridade 

administrativa; 

2. A expressão adotada (“direito de pedir da pessoa presa”) é adequada para 

retratar o direito ora apresentado, uma vez que “pedir” corresponde a prática de 

oposição não-violenta à violência institucional que atravessa todo o sistema prisional 

brasileiro e que permite a destruição sistemática do indivíduo classificado como 

violento. “Pedir” é, assim, um ato legítimo de resistência a ser exercitado pelas 

pessoas privadas de liberdade, ao contrário da tradicional visão que associa a 
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apresentação de pedidos, reclamações ou queixas por parte de presos com atos de 

subversão à ordem ou disciplina prisional; 

3. O direito de pedir da pessoa presa tem vasta previsão normativa, sendo 

protegido em nível internacional, constitucional e legal. Historicamente, ademais, o 

direito de petição foi desenvolvido como forma de exercício da cidadania, tratando-se 

de importante instrumento de luta política e de participação comunitária no cenário 

democrático; 

4. O direito de pedir da pessoa presa, apesar de extensamente previsto no âmbito 

normativo, não foi devidamente sistematizado na realidade penitenciária brasileira – 

marcada pela ampla informalidade e pelas “pipas”, espécies de bilhetes, mais ou 

menos improvisados, escritos à mão em pedaços de papel parcamente recortados e 

dirigidos para as mais diversas autoridades, que são redigidos em abundância pela 

população carcerária, mas que em grande parte das vezes não chegam ao seu 

remetente final, e, quando chegam, dificilmente são respondidos ou sequer 

analisados; 

5. O contemporâneo quadro de descumprimento do direito de pedir da pessoa 

presa, no Brasil, tem como motivos centrais (i) a compreensão corrente estabelecida 

em âmbito penitenciário de que a promoção de pedidos, queixas ou reclamações por 

pessoas presas corresponde a atos de subversão à ordem e disciplina prisionais; (ii) 

a histórica estrutura racista, autoritária e (re) produtora de desigualdades sociais 

presente no sistema prisional; (iii) a ausência de alternativas institucionais – que 

considerem o quadro de absoluta vulnerabilidade social que caracteriza a população 

prisional brasileira – para que as pessoas privadas de liberdade no Brasil possam 

articular seus direitos no cárcere. 

No último Capítulo deste trabalho, apresentou-se propostas ao 

desenvolvimento do direito de pedir da pessoa presa no Brasil, que podem ser 

sintetizadas nestas conclusões: 

1. A luta política resultante da prison litigation nos Estados Unidos – isto é, do 

movimento de litigância jurisdicional promovido por pessoas privadas de liberdade 

naquele país – é elemento central na fundação de uma teoria constitucional dos 

direitos dos presos nos EUA. Tal movimento, protagonizado pelas próprias pessoas 

presas e permeado por ondas de progresso e retração, consiste em reflexão 

importante sobre o potencial da apropriação do direito – e, em especial do exercício 
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do direito de petição – na luta pela exposição, questionamento e transformação do 

sistema penitenciário; 

2. Na esfera administrativa penitenciária brasileira, o exercício do direito de pedir 

da pessoa presa implica na instauração de um verdadeiro processo administrativo, 

regido por todas as regras e princípios – inclusive constitucionais – pertinentes, e de 

tal modo que se trata de dever da autoridade penitenciária autuar e proceder a 

demanda em conformidade com o devido processo administrativo, até o exaurimento 

de sua finalidade. Sustenta-se, ainda, a viabilidade da aplicação da Lei 9.784/1999 (lei 

de processo administrativo federal) ao contexto penitenciário (ou da legislação 

estadual sobre processo administrativo, nos estados da federação que as 

promulgaram); 

3. Na esfera jurisdicional brasileira, propõe-se a conjugação de duas teses em 

ordem para potencializar a abrangência do direito de pedir da pessoa presa no curso 

da execução penal: (i) a pessoa presa (inclusive provisoriamente), seus 

representantes e familiares podem acessar diretamente o juízo de execução penal, 

apresentando pedidos dentro dos limites da Lei de Execução Penal, que devem ser 

imediatamente remetidos para manifestação da defesa técnica, e posteriormente 

decididos; (ii) a pessoa presa, seus representantes e familiares podem apresentar 

quaisquer pedidos ao juízo de execução penal que digam respeito a alguma das 

competências jurisdicionais a ele atribuídas pelo artigo 66 da Lei de Execução Penal 

– inclusive a de promover a fiscalização sobre a licitude do cumprimento de pena 

(artigo 66, incisos VI, VII e VIII da LEP); 

4. A compreensão de que tem natureza jurídica administrativa a competência 

fiscalizatória conferida aos juízos de execução penal por meio do artigo 66, incisos VI, 

VII e VIII da Lei de Execução Penal é razão primária da violação coletiva de direitos 

constitucionais dos presos, resulta em seu esvaziamento material e se trata de 

posição anterior à e não recepcionada pela Constituição de 1988; 

5. As decisões – jurisdicionais – dos juízos de execução penal fundadas na 

competência fiscalizatória conferida pelo do artigo 66, incisos VI, VII e VIII da Lei de 

Execução Penal têm natureza jurisdicional, e, portanto, seu descumprimento enseja 

responsabilização cível e criminal. Além disso, somente mediante o reconhecimento 

de que tem evidente natureza jurisdicional a competência fiscalizatória conferida aos 

juízos de execução penal por meio do artigo 66, incisos VI, VII e VIII da Lei de 
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Execução Penal será possível caminhar para a superação do estado de coisas 

inconstitucional que caracteriza o sistema penitenciário brasileiro;  

6. O ensino clínico do direito tem grande relevância no que diz respeito ao acesso 

à justiça, ao desenvolvimento da capacidade crítica e ao empoderamento do grupo de 

pessoas vulnerabilizadas pela privação de liberdade, de modo que o desenvolvimento 

de projetos clínico-comunitários no cárcere se apresenta como proposta com grande 

potencial para a sistematização e concretização do direito de pedir da pessoa presa. 
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