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A Superlotação Carcerária e o Princípio do Numerus Clausus 

 

 

Natália de Souza Santos1 

 

 

A superlotação carcerária, hoje, é uma realidade que assola o país. O convívio dentro das celas se dá em 

condições desumanas e degradantes, enquanto a população nas prisões aumenta cada vez mais. Dentro disso, 

necessária a aplicação do princípio do numerus clausus, ou “número fechado”, em sede de Execução Penal. Será 

exposto como tal princípio pode ser aplicado com o fim de minimizar a superpopulação prisional e as suas 

consequências, à luz da Constituição Federal e da Lei de Execução Penal. Para tanto, se utilizará da pesquisa 

bibliográfica e também da análise de dados penitenciários. É possível identificar, assim, a ligação entre os dois 

temas e a imprescindibilidade da aplicação do numerus clausus para um tratamento humanitário no cárcere. 

Palavras-Chave: Direito, Execução Penal, Superlotação Carcerária, Numerus Clausus.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

O Brasil sofre uma crise no sistema carcerário. A superlotação nas prisões está 

espalhada pelo país inteiro, e, como consequência, faltam elementos básicos para garantir 

direitos básicos inerentes à pessoa humana.  

Os artigos 10 e 11 da Lei de Execução Penal (nº 7.210/1984) dispõem que a 

assistência à pessoa presa é dever do Estado, que deve prevenir o crime e orientar o apenado 

para o retorno ao convívio em sociedade, abarcando a assistência material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa. 

Ainda assim, o que se verifica são condições degradantes de habitabilidade, falta de 

higiene, de ventilação e de serviços de saúde, sendo somente alguns dos graves problemas 

internos que tem como uma das causas o excesso de pessoas dentro de uma única cela. 

Embora antigo, o problema da superpopulação ganhou evidência na mídia a partir das 

recentes rebeliões ocorridas, que nada mais são do que sequelas de um sistema prisional 

falido.  

Os motins carcerários evidenciam as deficiências da pena privativa de liberdade, e 

permite que a sociedade, de modo passageiro, tome consciência das condições desumanas na 
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vida no cárcere. Porém, o muro do silêncio e da indiferença logo é construído novamente, até 

que outro conflito dramático ocorra, para alarmar a comunidade novamente (BITENCOURT, 

2011, p. 226). O ciclo continua inquebrável, e a questão continua sendo infinitamente 

postergada, na falta de medidas para combater tamanha violência. 

A pena de prisão causa efeitos devastadores no ser humano, face a falta do efeito 

ressocializador pretendido, ausência de trabalho, estudo, profissionalização, a fim de que o 

sujeito possa ter oportunidades pós cárcere. O apenado não espera conquistar seu lugar na 

sociedade após ser “etiquetado” (labbeling approach) pelo aprisionamento, o que gera, dentre 

outras consequências, um elevado índice de reincidência. 

Na posição de Rolim (2007, p. 85), leis penais mais duras produzem, 

comprovadamente, mais condenações, encarcerando mais pessoas. Porém, nada indica que 

isso produza um efeito dissuasório entre os potenciais delinquentes.  

No momento atual, os meios utilizados para o aprisionamento são mais de controle do 

que de confinamento. Isto porque existe a busca por penas substitutivas, a utilização de 

tornozeleiras eletrônicas, que marcam a modificação do modelo2 (BOBECK; SALOMÃO 

NETO, 2017 apud DELEUZE, 2013, p. 229). 

 Diante disso, o princípio do numerus clausus se revelará como um meio 

desencarcerador, que cuida do equilíbrio na proporção entre presos e vagas, e acompanha 

alternativas para o cumprimento da pena frente à lotação, que não dentro do sistema. Essas 

alternativas tratarão de reformular a ideologia atual do encarceramento em massa.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA EM NÚMEROS 

O Brasil ocupava, em 2014, o quarto lugar do mundo no quesito população prisional, 

segundo pesquisa do Infopen, possuindo 622.202 custodiados. O levantamento aponta que o 

número de vagas é de 371.884, possuindo um déficit de vagas de 250.318 e uma taxa de 

ocupação nacional de 167% (INFOPEN, 2014, p. 18). 

Salienta Nogueira (1994, p. 115) que o estabelecimento prisional deve segregar no 

máximo quinhentos presos, por recomendação da ONU e também por ser impossível vigiar 

                                                           

2 A modificação do modelo que o autor faz menção é a transição do modelo da sociedade disciplinar para a 
sociedade de controle, o qual foi objeto de estudo pelos autores Bobeck e Salomão Neto no II Seminário de 
Estudos Empíricos em Direito. Durante a apresentação do presente artigo no Seminário, o Professor Msc. Décio 
Franco David (UFPR) verificou o vínculo científico entre esses dois trabalhos apresentados, sugerindo que fosse 
acrescentado uma citação/nota. 
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um número maior de detentos. O que nos deparamos, entretanto, é a segregação social dos 

indivíduos encarcerados em condições miseráveis.  

O contexto da superlotação soma-se com a falta de políticas públicas efetivas para a 

garantia de direitos fundamentais no âmbito das prisões. A Constituição Federal tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), prescrevendo o respeito à 

integridade física e moral do preso e à intimidade e vida privada (art. 5º, X e XLIX da CF), a 

não submissão a tortura ou tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III da CF), direitos 

sociais relacionados à higiene e saúde (art. 6º e 196 da CF), e veda penas de morte, perpétuas, 

de trabalho forçado, de banimento e penas cruéis (art. 5º, XLVII da CF), além de tratados de 

Direitos Humanos que o Brasil ratificou, os quais possuem força de emenda constitucional.  

Prescreve, ainda, o direito à vida (art. 5º, caput, CF) que ocupa posição de destaque, 

por ser o direito primordial para que se possa exercer os demais. Constitui-se no direito de 

permanecer vivo e também o direito à uma vida digna, que é protegido pela Constituição que 

garante às necessidades vitais e proíbe tratamento indigno e degradante.  

O que se vê no cárcere, todavia, é barbárie muito além da privação de liberdade. A 

taxa de óbito de indivíduos presos no sistema prisional brasileiro por 100 mil pessoas (sem 

contar os estados do Rio de Janeiro e São Paulo3) é de 95,23, enquanto a taxa de óbito por 

causas externas por 100 mil habitantes é de 29,1 (INFOPEN, 2016, p. 51). Há privação do 

respeito, da dignidade, e por vezes, da vida.  

Necessário nos questionarmos, frente aos impressionantes números, qual o limite da 

punição. Se, sendo a prisão ato legitimado de violência estatal, que não passa de mero castigo, 

o apenado deve sofrer todo o tipo de crueldade enquanto preso, com açoites e torturas 

incessantes. (SILVA, 2009, p. 65).  

Sob essas condições é que a massa carcerária só aumenta. Nos últimos 14 anos, a 

população prisional aumentou em 167,32%, porcentagem muito acima do crescimento 

populacional (INFOPEN, 2016, p. 18), e o encarceramento está espalhado por todos os 

estados da Federação. Por isso, afirma-se que o quadro de encarceramento no país é de 

natureza estrutural e sistêmica, revelando um mau funcionamento crônico, e, 

concomitantemente, uma falta de ação dos poderes competentes, que não oferecem medidas 

satisfativas para reprimir a superlotação (ROIG, 2014, p. 525). 

                                                           
3 Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, dois estados com as maiores populações prisionais do país, não 
informaram dados completos, não sendo possível incluí-los na conta (INFOPEN, 2016, p. 52). 
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O caminho, certamente, não seria abrir mais espaço para o aprisionamento. O aumento 

da população prisional é tanta que, segundo Rolim (2007, p. 96), “mesmo se fosse possível 

construir novas 100 mil vagas, no momento da conclusão das obras o número de presos já 

teria crescido o suficiente para demandar novas prisões”. E, novamente, a causa seria adiada.  

Corroborando com as afirmações supra, o relatório feito anualmente pela Organização 

denominada Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que descreve situações 

verificadas dentro de algumas penitenciárias do país, cita que 

O quadro de superlotação nas unidades aumentava o clima de tensão, além de 
inviabilizar a garantia de direitos e assistências fundamentais à execução e à 
individualização da pena. Isto é, garantir a saúde, a educação, o acesso ao trabalho, à 
assistência social etc. se tornava praticamente impossível neste contexto. Para além 
desse aspecto, formava-se um cenário de forte tensão e de grande restrição de 
direitos, altamente propício à prática de tortura e maus tratos. (MECANISMO 
NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, 2017, p. 43) 

Afirma, ainda, que o problema da superlotação não é resultante somente da carência 

de vagas nas unidades ou a falta de ações para construção de presídios, e sim, pela lógica 

focada somente no encarceramento, em um sistema que ainda é distante de medidas 

alternativas à privação de liberdade. Também, questões relativas à preconceito, baixa 

escolaridade, grupos econômicos menos favorecidos, entre outras, colaboram para a 

estigmatização social. Por isso, há de se criar políticas prisionais efetivas que proponham o 

desencarceramento (MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

TORTURA, 2017, p. 44). 

Por essa deficiência de condições viáveis para o convívio no sistema penitenciário é 

que afirma-se que a prisão está em crise, como resultado da falta de atenção para o assunto 

por parte da sociedade e dos governantes (BITENCOURT, 2011, p. 164). 

A crise é identificada quando os limites da pena são extrapolados, tocando a esfera dos 

direitos fundamentais, os quais não podem ser relativizados sob a justificativa de garantir a 

segurança da sociedade.  

A garantia dos direitos humanos não pressupõe a limitação da segurança pública. Isso 

é antagonismo falso, pois o respeito aos direitos humanos obsta abusos estatais, sendo 

igualmente indispensável trabalhar em prol da segurança pública (NUCCI, 2017). 

Por assim dizer, o Estado, através de suas agências políticas e jurídicas, tem o dever de 

suprimir a superlotação, promovendo políticas criminais e penitenciárias de modo a garantir a 

vida e saúde do recluso em todos os seus aspectos, vez que a intensificação do 

encarceramento enseja danos físicos, morais, sociais e existenciais à pessoa encarcerada.   
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2.2 O PRINCÍPIO DO NUMERUS CLAUSUS 

O quadro de superpopulação exposto revela o descumprimento de um requisito 

aparentemente óbvio: a capacidade do sistema. O requisito está disposto expressamente na Lei 

de Execução Penal:  

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 
finalidade.  
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua 
natureza e peculiaridades.  
(...) 
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 
aparelho sanitário e lavatório.  
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação 
e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) Área mínima de 6 m² (seis metros quadrados).  (BRASIL, 2017). 

 

A Lei, à época, já se orientava pelos conceitos de humanização do cárcere, 

contemplando o condenado não como objeto, mas sim como sujeito de direitos e deveres 

(SILVA, 2009, p. 68).  

O diploma prevê nada mais do que a aplicação do princípio do numerus clausus, ou 

seja, um sistema que tenha uma lotação adequada à sua estrutura. 

Numerus Clausus, ou número fechado, pode ser definido como um princípio por meio 

do qual cada nova entrada de uma pessoa no sistema seja equivalente a ao menos uma saída, 

de forma que haja estabilidade na proporção entre presos-vagas, ou tendencialmente em 

redução (ROIG, 2014, p. 87).  

Antes de tudo, imperioso destacar por mais uma vez que o instituto não prevê a 

criação de mais vagas, e sim, um controle da população carcerária compatível com o número 

de vagas disponíveis, pois, como exemplifica Roig (2014, p. 89), a construção de novos 

estabelecimentos não é a solução para a contenção da superlotação assim como a construção 

de mais ruas não seria a solução para o excesso de tráfego.  

O berço do princípio está na França, no ano de 1989. Um deputado do Partido 

Socialista francês, Gilbert Bonnemaison, encaminhou ao Ministro da Justiça um relatório com 

algumas propostas para modernização do serviço público penitenciário no país. Entre as 

ideias, foi apresentado o numerus clausus, que se traduzia na obrigatoriedade de que um 

estabelecimento penal obedecesse a sua capacidade de vagas para os presos em um número 

exato, de modo que, caso atingida a lotação, deveriam ser selecionados detentos com melhor 
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prognóstico de adaptabilidade social, impondo-lhes prisão domiciliar mediante monitoração 

eletrônica (ROIG, 2014, p. 88). A proposta, entretanto, não foi aderida. 

 Em 2006, na França, o assunto foi resgatado em uma campanha iniciada por Bernard 

Bolze, um dos fundadores do Observatório Internacional das Prisões, sob o fundamento no 

princípio “uma vaga por cada preso”. A campanha defendeu que a construção de mais 

unidades e a abertura de mais vagas aumentariam o número de pessoas presas, mas não 

resolveriam o problema da superlotação (ROIG, 2014, p. 107). 

Atualmente, Roig (2014, p. 90) menciona que a ideia é fomentada em países como 

Holanda, Noruega, Suécia e Dinamarca, utilizando uma espécie de lista de espera para o 

ingresso em estabelecimentos penais, sempre que houver falta de vagas.  

Na doutrina brasileira, Nilo Batista, com base na ideia francesa, discorreu sobre o que 

denominava “reforma penitenciária à francesa”, em que  

O remédio proposto para superpopulação é audacioso e criativo, à altura da doença: 
numerus clausus e vigilância eletrônica. Traduzindo: se uma penitenciária foi 
projetada para a convivência de 500 presos, quando chega o 501º, a administração 
tem que escolher um entre os internos, aquele com melhor prognóstico de 
adaptabilidade social, e impor-lhe um domicílio vigiado eletronicamente. Ele vai 
para casa com uma geringonça irremovível no pulso, que emite um sinal tão logo 
seja transposto um determinado perímetro, dentro do qual lhe é facultado deslocar-
se. E dentro da penitenciária, feita para 500 presos, somente ficariam 500 presos. 
Obviamente, a violação das regras por parte do liberado o reconduziria à prisão, 
repetindo-se com outro detento a experiência. (BATISTA, 1990, p. 131).  
 

O trecho expõe um modo de aplicação do numerus clausus similar à modalidade 

intitulada de numerus clausus preventivo, que traduz-se no impedimento do ingresso do 

sujeito no sistema caso atingida a lotação, concedendo-se a prisão domiciliar à este. 

Ao classificar essa modalidade, Roig cita que aqui todos poderiam obter o benefício, 

vez que é anterior ao encarceramento e, portanto, não dependeria da satisfação de requisitos 

objetivos ou subjetivos (ROIG, 2014, p. 98). 

Essa modalidade pode ser questionada pela inexistência de distinção entre os 

sentenciados. Não se averigua o tipo do delito, a hediondez, a pena, o prazo para progressão 

ou qualquer outra circunstância. A regra limita-se a isto: não havendo vaga, não é possível 

prender, e o sujeito permaneceria em uma espécie de “lista de espera” para adentrar no 

sistema, em regime de prisão domiciliar. Isso poderia acabar por priorizar um indivíduo em 

detrimento de outro, mesmo não sendo essa a finalidade.  

O princípio também pode ser aplicado de forma direta, concedendo-se a prisão 

domiciliar, o indulto ou ainda convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de 

direitos, para aqueles que estão mais próximo do prazo legal estipulado.  
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A prisão domiciliar neste ponto se demonstra como medida reparatória da ilegalidade 

da prisão nas condições de superlotamento, seguindo as mesmas premissas da autorização de 

prisão domiciliar em caso de inexistência de estabelecimento ou falta de vagas no mesmo, 

quais sejam: por culpa do Estado a pena do indivíduo não vem sido cumprida na forma da lei; 

e em observância da humanização das penas, o condenado não pode permanecer em regime 

mais severo do que foi fixado em sentença (Roig, 2014, p. 99). 

Os critérios para essa modalidade consistiriam na verificação do bom comportamento 

carcerário (requisito subjetivo) e da maior proximidade do lapso temporal para atingir a 

liberdade (requisito objetivo).  

Por último, tem-se o numerus clausus progressivo, um sistema em cascata no qual a 

progressão do sujeito do fechado para o semiaberto se iguale à uma progressão de outro 

sujeito do semiaberto para o aberto, e assim sucessivamente, atingindo, ao fim, o benefício do 

livramento condicional (não em sua forma convencional). Destaca-se que as transferências 

ocorreriam antes da conquista do prazo legal para progressão, caso contrário, não haveria 

razão para implementar esse sistema (ROIG, 2014, p. 100).  

A percepção da referida modalidade é a transferência gradual entre os regimes, até que 

o apenado seja “empurrado” para fora do círculo de detenção, adentrando no círculo da 

liberdade. Aqui, também haveriam critérios bem definidos, de modo a evitar o subjetivismo, 

verificando o requisito subjetivo da conduta carcerária e o requisito objetivo da maior 

proximidade do lapso temporal para atingir o benefício (ROIG, 2014, p. 100). 

Em linhas gerais, a operacionalização do numerus clausus poderia se dar da seguinte 

forma: 

a) o juiz da execução penal, anualmente, determina a máxima capacidade dos 
distintos estabelecimentos penitenciários; b) tal capacidade não pode ser em 
qualquer hipótese superada; c) as comissões técnicas de classificação manterão 
atualizado o cadastro dos internos, segundo critérios de antiguidade e 
comportamento; d) ao ingresso de um interno excedente corresponderá a 
transferência para outra unidade, ainda que de regime mais benéfico (“progressão 
especial”), do interno mais favorecido naquele cadastro; e) isto representará 
movimento similar na segunda unidade, bem como nas demais; na última ponta do 
sistema penitenciário, ter-se-á um “livramento condicional especial”; (BATISTA, 
2004, p. 92). 

 

Não se pode olvidar que para alcançar a medida é preciso que, além de juízes, exerçam 

um papel ativo os promotores, defensores públicos e advogados, preocupando-se com o 

manejo dessa limitação e com a satisfação dos requisitos, tendo sempre como alicerce a 

garantia de direitos. 
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Logo, o princípio em sua essência não se preocupa somente com o uso racional das 

vagas do sistema, como também apresenta-se de diferentes formas e contêm requisitos a 

serem observados, afinal, existem leis que circundam todo o contexto.  

 

2.2.1 Súmula vinculante 56 do STF 

A carência de vagas no sistema carcerário viola o caráter progressivo de cumprimento 

da pena, e condenados em regime semiaberto ou aberto são mantidos em regime mais gravoso 

ou junto com presos provisórios, atentando contra os princípios da legalidade e da 

individualização da pena e gerando constrangimento ilegal. 

Marcão (2011, p. 176) menciona o posicionamento doutrinário e jurisprudencial de 

que a ausência de vagas demonstra a desídia do Estado, e o ônus não pode ser debitado ao 

condenado, devendo a pendência ser solucionada a seu favor.  

Em atenção a matéria, a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal 

determinou que “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” (BRASIL, 2017). 

Por assim dizer, a manutenção do apenado em regime mais gravoso caracteriza-se 

como desvio na execução da pena, elencado no artigo 185 da LEP: “haverá excesso ou desvio 

de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em 

normas legais ou regulamentares” (BRASIL, 2017). 

Logo, a fim de que não ocorra excesso ou desvio na execução penal do sujeito, a 

matéria foi consagrada pelo STF. O entendimento predominante, todavia, é o de que não há a 

possibilidade de progressão em saltos, como do regime fechado diretamente para o aberto.  

Assim, há de se seguir os parâmetros que o diploma faz menção, quais sejam: I) 

antecipar a saída do sentenciado no regime em que há falta de vagas, abrindo vaga para aquele 

que acaba de progredir, por exemplo: o sujeito “A” obteve progressão para o semiaberto, 

entretanto, não existem vagas em estabelecimento adequado. Em vez de “A” progredir em 

salto para o aberto, ele passa para o semiaberto e outro sentenciado que já estava no 

semiaberto passa para o regime aberto, vez que este último estava mais próximo do prazo para 

progressão; II) liberdade com monitoração eletrônica através de tornozeleira, a fim de permitir 

a fiscalização da pena; III) o cumprimento de penas restritivas de direito ou de estudo ao 

reeducando que alcança o regime aberto, posto que essas são menos gravosas que a pena 

privativa de liberdade. (CUNHA, 2017). 
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O diploma pode ser interpretado para os casos de falta de vagas em um determinado 

estabelecimento ou ante à sua inexistência. Após compreender o instituto do numerus clausus, 

torna-se possível estabelecer um paralelo com a súmula, já que a falta de vagas em um 

estabelecimento por motivo de superlotação não pode constituir motivo para onerar o 

sentenciado. 

O que se busca é o surgimento de mais vagas em regime semiaberto e aberto através 

das alternativas supra mencionadas, que são idênticas ao numerus clausus em suas espécies. 

As variantes de sua aplicação tratam de alternativas desencarceradoras, sejam elas de modo 

direto, progressivo ou preventivo, partindo do pressuposto de que só é legítimo executar 

penas que o sistema penitenciário comporte.  

 

2.2.2 Prisão domiciliar e monitoramento eletrônico  

Especificamente, a prisão domiciliar é instituto efetivo para a instrumentalização da 

ocupação taxativa. A despeito da LEP elencar as hipóteses de prisão domiciliar em seu artigo 

117, é necessário observar a atual conjuntura de superpopulação carcerária, pois é ato que 

ultrapassa a simples privação de liberdade e torna ilegal a prisão, sendo apresentada a solução 

de colocar o sujeito em prisão domiciliar (ROIG, 2014, p. 339). 

O sentenciado poderá ser fiscalizado por monitoramento eletrônico, segundo a LEP, 

nas hipóteses de saída temporária no regime semiaberto (art. 122 e art. 146-B, inc. II da LEP) 

e de determinação de prisão domiciliar (art. 146-B, inc. IV). Esse meio pode ser empregado 

com o fim de  

detenção (manutenção da pessoa em lugar predeterminado, em regra em casa), 
restrição (vedação de acesso do indivíduo a determinados lugares, bem como de 
aproximação de certas pessoas) ou vigilância (monitoramento permanente sem 
limitação da liberdade ambulatorial). Bastante comum é a monitoração pelas 
chamadas zonas de inclusão e zonas de exclusão, impedindo o indivíduo monitorado 
de nelas sair ou entrar. (ROIG, 2014, p. 416). 
 

Através da tornozeleira eletrônica, é possível monitorar o sujeito a fim de garantir o 

cumprimento das condições impostas à prisão domiciliar; une-se, aqui, a humanização da 

pena com o papel da segurança pública, visto que, além de coadunar com o texto da súmula 

vinculante 56, reduz os danos causados pelo cárcere, permitindo a ressocialização do 

sentenciado e, por outro lado, pode o Juízo revogar o benefício a qualquer tempo, em caso de 

descumprimento das condições, podendo acarretar inclusive a regressão do regime de 

cumprimento da reprimenda. 

A prisão domiciliar permite o contato com a sociedade e a família e também que o 

indivíduo trabalhe – o que por muitas vezes é a condição para sua concessão. De outra parte, a 
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monitoração através dos meios eletrônicos evita o desvio no cumprimento da pena, garantindo 

a correta execução penal.  

Sobre o tema, Greco (2012) cita que 

O monitoramento eletrônico foi criado com a finalidade de fazer com que o 
condenado não fosse retirado, abruptamente, do seu meio social. Muitos dos seus 
direitos, como acontece com nossos filhos durante a sua correção, passam a ser 
limitados. No entanto, o convívio em sociedade ainda permanece. Não é 
dessocializado, mas sim educado a não praticar o ato que o levou a ter suspensos 
alguns desses direitos.  

 

 A prisão domiciliar, monitorada eletronicamente ou não, vem sendo praticada de 

forma a conectar conceitos de humanização e também de proporcionalidade, na medida em 

que beneficia àqueles com prazo mais próximo para a progressão, analisando, também, o 

comportamento carcerário do indivíduo. Vejamos o seguinte caso, julgado pela quinta câmara 

criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO 
DIANTE DAS PRECÁRIAS SITUAÇÕES DA CASA PRISIONAL E DA 
AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO: POSSIBILIDADE. 
(TJRS, 2006, p. 246) 
 

Em seu teor, o Relator descreve que não há violação da LEP ao se conceder prisão 

domiciliar diante da situação concreta, vez que as condições do albergue eram precárias e 

desumanas e o apenado cumpria a reprimenda em regime aberto, possuindo bom histórico, 

não havendo registro de faltas ou condenações posteriores. Trata-se de efetivar direitos 

expressos na legislação, e a gama de direitos presentes na Constituição. Ainda, aponta que o 

Judiciário não pode fazer “vistas grossas” à situação do cárcere que assola milhares de 

pessoas, que vivem amontoadas e sem as mínimas condições de salubridade e dignidade.  

Termina expondo que “a pena não tem um fim em si mesmo, de modo a converter-se em pura 

retribuição e aniquilamento da condição humana do apenado. Os limites estão postos – 

direitos e garantias fundamentais – e cabe ao julgador adaptar a execução da pena aos 

mesmos” (TJRS, 2006, p. 247).  

O julgador tratou de apreciar a Lei de Execução Penal de modo finalístico e em 

consonância com a Constituição Federal, observando a situação na qual o apenado se 

encontrava e fundamentando a decisão nos conceitos de humanização da pena e dignidade da 

pessoa humana.  

O papel do jurista é o de aplicar a lei e todas as suas garantias, possuindo uma visão 

dinâmica acerca das condições do caso apreciado para agir no sentido de humanizar a pena. É 

o que nos diz Carvalho (2007, p. 418):  
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No momento da condenação de uma pessoa ao sistema penitenciário exsurge uma 
série de direitos e garantias processuais que permite a diminuição do período de 
cumprimento de pena e, por óbvio, de permanência no sistema. (...) Entretanto, 
efetividade desses direitos somente é possível se houver instrumentalidade garantista 
no processo de execução penal. Em consequência, o jurista identificado com a 
perspectiva crítica não pode ocultar essa realidade; pelo contrário, sua função é 
denunciar as ilegalidades do sistema, sejam estas normativas, sejam referentes à 
prática cotidiana, procurando otimizar a ciência dogmática jurídico-penal no sentido 
de minimizar os danos gerados pelo cárcere.  

  

Temos de nos voltar ao combate da ideia infeliz de que “pouco importa o que os 

presos façam, ou o que se faça com eles, contanto que permaneçam presos” (ROLIM, 2007, p. 

84), para que possamos repensar em uma justiça penal mais eficiente e humana.  

A discussão acerca da adoção da prisão domiciliar como tentativa para solucionar o 

problema da falta de vagas e a superlotação se assemelha à concepção do numerus clausus, 

posto que a negligência de infraestrutura do Estado não pode acarretar em prejuízo ao 

sentenciado.  

Afinal, privar as pessoas de liberdade não é a única sanção possível prevista no 

ordenamento. As penas alternativas podem ser uma resposta mais digna do que o 

encarceramento, ao considerarmos o tratamento necessário à integração social daqueles em 

que, libertos, não oferecem riscos graves à vida ou a integridade física dos demais (ROLIM, 

2007, p. 77). 

Nada obstante, a aplicação dessas e outras alternativas penais pressupõe uma reforma 

assentada nos direitos individuais e interesses da pessoa encarcerada, que somente subsistirá 

se o Estado prover reconhecimento e proteção à essa parcela da sociedade frequentemente 

vista com indiferença.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da eminente superlotação das prisões em todos os estados da Federação, é 

urgente que reflitamos sobre a cultura de encarceramento e que atitudes sejam tomadas para 

que se evite a constante violação de direitos dos cidadãos encarcerados, gerando índices cada 

vez mais alarmantes. É necessário o diálogo entre instituições, um repensar acerca da 

finalidade da pena de prisão sob as condições em que é executada.  

A mudança será iniciada quando for possível reconhecer a dignidade da pessoa 

humana como fundamento necessário para sustentar todo o sistema, desde a persecução penal 

até a execução. A partir da introdução desse pensamento, permite-se uma visão mais humana 
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daqueles punidos e encarcerados, que, já privados de liberdade, não necessitam de privação de 

salubridade, higiene, habitabilidade, alimentação e saúde.  

O princípio do numerus clausus é medida desencarceradora que objetiva reconduzir a 

execução para conformidade constitucional, pois a punição do sujeito não pode significar, de 

modo algum, a transgressão de direitos. 

Dessa forma é que se dará o primeiro passo (de muitos) para um sistema mais humano, 

buscando penas alternativas com o propósito de reduzir danos à sociabilidade e saúde do 

indivíduo custodiado. 
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