
RESSOCIALIZAÇÃO
CONFLITO ENTREE O

 PRIN
C

ÍPIO
 D

A
 LEG

A
LID

A
D

E PEN
A

L
 LUÍS CARLOS

 LU
ÍS 

C
A

RLO
S

O direito é cheio de armadilhas linguísticas e a palavra resso-
cialização é uma delas. Argumento tido como científico, base 
de decisões e elemento de manuais jurídicos, mas com pouca 
vinculação com a realidade prisional, esta obra desvenda a 
sua origem histórica para, em seguida, demonstrar que, a des-
peito de descreditado pela prática prisional, continua sendo 
argumento utilizado para justificar uma conduta encarcerado-
ra cada vez mais irracional.

O estudo crítico e empírico da jurisprudência, raro nas ciências 
jurídicas, serve aqui para demonstrar o quanto o Direito tem 
perdido de coerência e, consequentemente, de legitimidade, 
em sua talvez principal função: a comunicação.

O leitor encontrará argumentos críticos contra interpretações 
jurisprudenciais que têm privilegiado o aprisionamento, além 
de uma análise aprofundada de princípios relativos à aplica-
ção e à execução da pena, com ênfase nos fundamentos nor-
teadores da Lei de Execução Penal.

Institutos como a remição, a progressão de regime e o exame cri-
minológico são (re)interpretados dentro do mais estrito respeito 
ao princípio da legalidade, em uma defesa de que o preso deve 
ser considerado, antes de tudo, um cidadão cumprindo pena, 
com as responsabilidades e os direitos inerentes a essa situação.

Não esquecendo do pessoal penitenciário, o autor traça um 
perfil das dificuldades nesse meio que, sem precisar de um ide-
al desfeito pela realidade, ganharia muito se ao menos fossem 
respeitadas a Constituição Federal e o princípio da dignidade 
da pessoa humana.
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Prefác io para  a  2ª  edição

É sempre um orgulho para o autor ver o interesse de uma editora 
na publicação de seu trabalho, orgulho redobrado quando o interesse é 
na republicação, razão pela qual primeiramente precisamos agradecer à 
Editora D’Plácido por este livro estar novamente disponível.

Orgulho maior ainda porque o interesse na republicação se deu 
como uma espécie de homenagem ao professor Alvino Augusto de Sá, 
este que, além de grande amigo, foi o meu orientador na Universidade 
de São Paulo por ocasião do meu curso de mestrado, o qual deu origem 
à dissertação base do presente livro.

Publicado originariamente em 2013 com o título Conflito entre 
ressocialização e o princípio da legalidade na execução penal, esta nova edição 
traz algumas observações e atualizações em razão da reforma da Lei de 
Execução Penal efetivada pela Lei 13.964/2019, e segue com o título 
original da dissertação, o qual foi Conflito entre ressocialização e o princípio 
da legalidade penal.

Achamos o título original mais pertinente, visto que o interesse 
pelo livro, neste momento, se dá mais pela análise histórica de um dos 
fundamentos da pena do que pela análise de incidentes de execução, 
além do que há também o exame de questões jurídicas que fogem à 
disciplina da execução da pena, mas, o mais importante, é a homena-
gem a Alvino.

O professor Alvino Augusto de Sá era mestre na mais profunda 
essência da palavra mestre. Ele ouvia a todos, dialogava, aprendia e en-
sinava o tempo todo. Este trabalho foi escrito enquanto ele ensinava, 
com seu bom humor, com sua humildade e, acima de tudo, com seu 
vasto conhecimento científico e pessoal da execução penal.
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A sua postura amiga e solidária permitia a todos os seus orientandos, 
alunos, algo fundamental, a autoconfiança e a coragem para escrever 
de forma sincera em um mundo tão cheio de hipocrisia e falsidade.

Principalmente no mundo do direito, frio, violento mesmo, pre-
cisamos disso. Alvino, talvez por sua formação na psicologia, entendia 
bem esse mundo e nos auxiliava a ver de fora, observar as irracionali-
dades, os absurdos.

O Professor Alvino nos ensinava o que o direito nos faz esquecer, 
que há sempre um ser humano por trás de tanto papel, tanta teoria e 
tese. E mais, Alvino nos ensinava que há um ser humano na figura do 
preso, do ser encarcerado, tão objetivado pelas normas penais, admi-
nistrativas e pela prática penitenciária.

Alvino não era só um professor de criminologia, nem só um 
professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Alvino 
era também um professor de humanidade, da praça, do caminho até o 
metrô, da parada para comer algo, da vida, do olhar, do diálogo.

Para mim pessoalmente, que fui morar em São Paulo sozinho, longe 
da família, Alvino foi o irmão, o parceiro, aquela pessoa que acolhe, sem 
a qual tudo teria sido muito mais difícil.

Onde o estiveres, Alvino, obrigado. Comigo, estarás sempre presente!

Luís Carlos Valois
Maio 2020
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Prefác io da 1ª  edição

Honrou-me o juiz de direito Luís Carlos Honório de Valois 
Coelho com o convite para escrever o prefácio a seu livro Conflito entre 
Ressocialização e o Princípio da Legalidade na Execução Penal, originário de 
dissertação apresentada ao Departamento de Direito Penal, Medicina 
Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, com a qual conquistou o título de Mestre no ano de 2012.

A raridade do olhar de juristas a temas relacionados à execução 
penal já seria um primeiro motivo para celebrar a chegada de Conflito 
entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade na Execução Penal à litera-
tura jurídica brasileira. A escassez de estudos voltados para as múltiplas 
questões jurídicas surgidas na execução penal bem reflete as ideias de 
afastamento, de isolamento, de diferenciação, de desconsideração por 
aqueles que, selecionados pelo sistema penal para sofrer a imposição da 
pena, são condenados a cumprir o papel de “criminosos”.  O campo 
concreto onde se dá a execução da pena, onde o poder punitivo se 
realiza, despejando sua violência, sua irracionalidade, sua nocividade, 
sua produção de sofrimento sobre os julgados “criminosos”, conve-
nientemente se esconde por detrás dos muros e grades das prisões. A 
maioria aplaude e se sente aliviada e ilusoriamente segura diante desses 
separadores muros e grades. O alívio vem da sensação de quem, tendo 
escapado da seleção efetuada pelo sistema penal, está do lado de fora 
desses muros e grandes, assim podendo se contrapor aos identificados 
como “criminosos”, para, esquecendo-se da igualdade entre todos os 
indivíduos, comodamente se intitular “cidadão de bem”, distante e su-
postamente diferente desses “outros”, desses “maus”, desses “inimigos”.

Também os juristas parecem querer se diferenciar, parecem querer 
evitar a transposição dos muros e grades das prisões, parecem querer 
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guardar distância desses “outros”, desses “maus”, desses “inimigos”, 
reservando suas refinadas construções dogmáticas para outros temas 
mais “nobres”, para questões teóricas suscitadas na abstrata construção 
do direito penal e processual penal, longe da opressora, feia, dolorosa, 
violenta realidade da execução da pena.

Luís Carlos Valois, porém, entregando à literatura jurídica bra-
sileira seu Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade na 
Execução Penal, reafirma sua trajetória de jurista e juiz que soube e sabe 
“sair do local que lhe é reservado”, “despir-se da toga e descer os degraus da 
hierarquia social em que o Judiciário é posto, para ver o preso como igual, um 
semelhante”; reafirma sua trajetória de jurista e juiz que soube e sabe 
romper com a separação entre os dois distantes mundos existentes no 
sistema penal: “o mundo jurídico, das leis, do judiciário; e o mundo real, o das 
prisões”, invertendo a direção de correntes influências, para fazer com 
que, ao contrário do que geralmente acontece, o “sofrimento” do mundo 
real se sobreponha ao “autismo” do mundo jurídico. 

O livro que Luís Carlos Valois ora nos oferece não é apenas 
resultado da rigorosa elaboração teórica exigida de uma dissertação 
de mestrado aprovada na tradicional Faculdade de Direito da USP. 
Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade na Execução Pe-
nal traz também as marcas da sensível experiência de seu autor como 
juiz de direito do Tribunal de Justiça do estado do Amazonas há vinte 
anos, atuando na Vara de Execuções Penais desde 1998. Traz também 
as marcas de seu trabalho transformador na coordenação da Escola da 
Magistratura do estado do Amazonas. E, certamente, revela seus sólidos 
compromissos com a democracia e a liberdade, integrante que é da 
Associação Juízes para a Democracia (AJD) e um dos porta-vozes da 
Law Enforcement Against Prohibition – Associação dos Agentes da Lei 
contra a Proibição (LEAP BRASIL).

Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade na Execução 
Penal parte da análise da desgastada ideia de ressocialização como fun-
damento e objetivo da pena, desde logo, apontando sua inviabilidade.

Com efeito, os fins declarados de “ressocialização” ou “reabilitação 
social” são de impossível realização, notadamente em um sistema que 
tem na pena privativa de liberdade o seu centro. A pena, na realidade, 
funciona tão somente como manifestação de poder. A execução penal 
não ressocializa, nem cumpre qualquer das funções reabilitadoras que 
lhe são atribuídas – e nem poderia fazê-lo. A ideia de ressocialização, a 
pretender concretizar o objetivo de evitar que o autor do crime volte 
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a delinquir através de suas reeducação e reintegração à sociedade livre, 
é absolutamente incompatível com o fato da segregação. Um mínimo 
de raciocínio lógico repudia a ideia de se pretender reintegrar alguém 
a uma sociedade, enclausurando-o e assim afastando-a dela.

Embora efetivamente irrealizáveis, os fins declarados da pena de 
“ressocialização” ou “reabilitação social” surgiram de uma intenção 
reformadora, em tentativa de limitação ao poder de punir, sob essa 
orientação original culminando por ser inscritos em norma do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (artigo 10, 3). 

Tais fins, embora, vale repetir, ilógicos e irrealizáveis, deveriam ser 
tomados unicamente em sua originalmente desejada e depois norma-
tizada função limitadora do poder punitivo, a exigir que a imposição e 
a execução da pena levassem em conta uma dita necessidade concreta 
de punição para atender àquela declarada proposta de “reabilitação” do 
condenado, funcionando como um controle destinado a evitar a impo-
sição e a execução de penas extremadas, vingativas, desproporcionais, 
violadoras do princípio da culpabilidade.

No entanto, sua ilogicidade e sua inviabilidade, inevitavelmente 
conduzindo à imprecisão de seu conteúdo – imprecisão esta evi-
dentemente contraditória com a exatidão exigida pelo princípio da 
legalidade –, acabaram por permitir que, na desvirtuada prática da 
justiça criminal, até mesmo aquela originalmente desejada e depois 
normatizada função limitadora do poder punitivo se perdesse. Na 
pesquisa realizada para Conflito entre Ressocialização e o Princípio da 
Legalidade na Execução Penal, Luís Carlos Valois recolhe uma série 
de decisões em que juízes e tribunais brasileiros desautorizadamen-
te se utilizam da ideia de “ressocialização” para negar direitos (na 
cotidiana e distorcida linguagem jurisprudencial sintomaticamente 
chamados de “benefícios”, como se fossem meras concessões de 
um poder absoluto) dos condenados e assim agravar a execução da 
pena privativa de liberdade.

Assim como a ideia de “ressocialização” tinha uma boa intenção 
original, a própria invenção da penitenciária, de todo modo, represen-
tou um progresso na história da humanidade. O encarceramento, sem 
dúvida, é menos cruel, menos doloroso, menos violento, menos danoso 
que as ancestrais penas de morte e de castigos corporais. Mas, suas sérias, 
danosas e dolorosas consequências, bastando pensar no sofrimento, na 
nocividade, na violência e na crueldade inerentes à privação da liber-
dade, não poderiam ser evitadas, ainda que alguns dos reformadores 
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que introduziram a pena privativa de liberdade parecessem não desejar 
esses “efeitos colaterais”.

Não visando mudanças realmente radicais, deixando intocada a 
existência do poder punitivo e do sistema penal, as limitadas reformas, 
representadas pela invenção da penitenciária e pela introdução da ideia 
de “ressocialização”, não poderiam efetivamente evitar as sérias e da-
nosas consequências que acompanharam e acompanham a imposição 
e execução da pena, especialmente a pena privativa de liberdade.

Enquanto ainda convivermos com o violento, danoso e doloroso 
poder punitivo, enquanto milhões de indivíduos em todo o mundo 
ainda estiverem submetidos às infinitas dores do encarceramento, 
temos, ao menos, de buscar a contenção desse poder e a ameniza-
ção dessas dores através da mais estrita observância dos princípios 
garantidores positivados nas normas fundamentais inscritas nas 
declarações internacionais de direitos e nas constituições democrá-
ticas. Essa estrita observância coloca o princípio da legalidade e o 
respeito à dignidade inerentemente garantida a todos os indivíduos 
no centro da crucial etapa de execução da pena, de modo que toda 
atuação ali desenvolvida respeite os limites legalmente impostos 
ao exercício do poder do Estado de punir e tenha por objetivos 
evitar os efeitos mais deteriorantes do encarceramento e fornecer 
um apoio objetivo que facilite aos condenados um retorno menos 
traumático ao convívio extra-muros.

Estes os nortes que, orientando a prática de Luís Carlos Valois 
como juiz de execuções penais, se fazem presentes nas bem elabora-
das, rigorosas e sólidas reflexões jurídicas trazidas em seu Conflito entre 
Ressocialização e o Princípio da Legalidade na Execução Penal.

A leitura de Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legali-
dade na Execução Penal decerto se faz indispensável para um estudo 
aprofundado de questões jurídicas relacionadas à execução penal. 
Mas, não é apenas isso. A leitura de Conflito entre Ressocialização e 
o Princípio da Legalidade na Execução Penal é também indispensável 
para reforçar a convicção de que os direitos inerentes à dignidade 
só se efetivarão realmente quando pusermos fim às prisões, quando 
abolirmos o sistema penal, quando o poder do Estado sirva não 
mais para punir, mas sim para promover a igualdade, a liberdade e 
o bem-estar de todos os indivíduos.

A humanidade segue caminhando e progressos virão em sua his-
tória. Algum dia, a humanidade construirá um mundo onde cada um 
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dos indivíduos e seus direitos fundamentais serão efetivamente respei-
tados; um mundo onde não haverá prisões; um mundo onde nenhum 
Estado terá o violento, danoso e doloroso poder punitivo; um mundo 
onde ninguém mais carregará o estigma do “criminoso”, do “mau”, 
ou do “inimigo”.

Maria Lucia Karam
Março 2013.
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Apresentação

Sinto-me bastante honrado e satisfeito em fazer a apresentação 
deste livro Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade na exe-
cução penal, de Luís Carlos Honório de Valois Coelho, seja porque fui 
orientador de Valois, em seu Mestrado no Pós Graduação da Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco (USP), seja pelas ideias arrojadas e 
inovadoras que o livro traz para o debate. Frise-se: as ideias arrojadas 
e inovadoras do autor desafiam nossas reflexões justamente numa área 
que costumo chamar de “primo pobre” das ciências penais, que é a 
de execução penal. E Valois o faz com propriedade, conhecimento de 
causa e sem romantismo (no sentido pejorativo do termo) ou vã utopia, 
pois ele é juiz, trabalha como juiz de execução já há um bom tempo 
e, em seu nobre exercício profissional, esforça-se o máximo possível 
para manter a coerência com as ideias que prega. 

Valois apresenta, com sólidos fundamentos, a famigerada ressociali-
zação como o grande vilão (expressão minha) da execução penal. Para 
ele, o ideal de ressocialização não é resultado de elaboração científica, 
é forjado e imposto à execução penal, e serve unicamente para fun-
damentar a negação de direitos dos presos e, consequentemente, para 
agravar suas penas, numa flagrante ilegalidade. Diz o autor, com base 
empírica, isto é, em levantamento por ele feito, que “inúmeros julgados 
comprovam que os tribunais continuam a usar a ressocialização como 
fundamento para agravar a pena privativa de liberdade” 

Jamais o suposto não atendimento do requisito da tal ressocia-
lização deveria ser pretexto para se denegar um direito ao preso, 
pois ela se tornou um verdadeiro instrumento de controle e de 
estagnação da execução. 
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Baseado em ampla e cuidadosa pesquisa na literatura, o autor dis-
corre com muita propriedade, visão crítica e inovadora, sobre a pena 
privativa de liberdade e seus fins, sobre a progressividade, a individua-
lização, o exame criminológico e aborda de forma intrigante o que ele 
entende como sendo conflito entre a (exigência por) ressocialização e 
o princípio de legalidade. Por fim, chega à sua proposta de que a preo-
cupação básica na execução penal deveria ser o respeito pela dignidade 
da pessoa humana do preso. 

Para Valois, o vetusto e falacioso (expressões minhas) argumento 
da ressocialização deveria ser substituído pela preocupação e respeito 
pela dignidade da pessoa humana. “Assim, assumindo que a pena de 
prisão não se tornará pior com o abandono em definitivo de um ideal 
desfeito pelo tempo, conclui-se ser o respeito à dignidade da pessoa 
humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, suficiente 
para o intuito de se continuar buscando uma sanção penal menos 
desumana”. Nenhum juiz iria agravar a pena de um réu ou negar-lhe 
algum direito, alegando o respeito à dignidade da pessoa humana. A 
denegação do direito traz como argumento na maioria das vezes a 
ausência da ressocialização, argumenta sabiamente o autor.

Nessa linha de preocupação pelo respeito à dignidade humana 
do preso, discute a proposta do conceito de reintegração social como 
substituto do de ressocialização. Entende que, ao fim e ao cabo, tal 
conceito pode levar às mesmas ideias e valores embutidos no ideal de 
ressocialização, e conclui que o fio condutor deveria ser o diálogo. A 
começar pelo diálogo com o pessoal penitenciário. Nesse passo, Valois 
fala com propriedade da experiência do GDUCC – Grupo de Diálo-
go Universidade, Cárcere, Comunidade, vinculado ao Departamento 
de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, da Faculdade de 
Direito da USP, grupo no qual ele teve oportunidade de atuar. Um 
grupo, no qual os rótulos se desfazem.

Vem a público então este feliz e corajoso recado de Luís Carlos 
Valois. Todos os que o lerem tirarão muito proveito, disto não tenho 
dúvida. E o digo por experiência própria, já que tive a felicidade de 
acompanhar e discutir este trabalho, na condição de professor orientador.

 

Alvino Augusto de Sá
Março 2013
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1.  Introdução

O correto em uma introdução, principalmente a um trabalho de 
natureza jurídica, é que o autor apresente seus objetivos e sua meto-
dologia, sem ser comum a confissão referente aos sentimentos motiva-
dores da escolha de tal ou qual assunto como tema. Todavia, qualquer 
atividade humana, seja ela a legislativa, a jurisdicional ou a acadêmica, 
é precedida de interesses que fogem à pura e simples racionalidade.

Em verdade, o próprio conhecimento e a evolução da humanidade 
estão muitas vezes à mercê de uma lógica afetiva incapaz de ser tradu-
zida em esquemas e que pode ser considerada elemento de retrocesso 
ou força propulsora de avanço.

Por isso que antes de indicar o caminho a ser traçado até a conclu-
são deste texto é bom assumir o verdadeiro motor da empreitada: um 
descrédito total para com qualquer fundamento para a pena privativa 
de liberdade. A verdadeira função da prisão está estampada na própria 
visão do cárcere, segregador, constituído por celas lotadas e esquecidas.

Aliás, inclusive as próprias construções dogmáticas das finalidades 
da pena, são originadas “de acordo com a perspectiva de quem olha 
e dos olhos de quem olha” (REALE JR, 2006, p. 43), embora não 
raramente este seja um aspecto abandonado em favor de um caráter 
científico falsamente imparcial.

Assumindo a incredulidade no que diz respeito às funções da pena 
privativa de liberdade e a percepção que se tem do cárcere, é necessário 
explicar o porquê do empenho em um trabalho que tem a execução 
penal como principal foco, pois a postura que se imagina natural é a 
do desânimo ou a do ceticismo. Mas é justamente a descrença ou a 
revolta cega contra a pena de prisão que tornam esse ramo do direito 
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um dos menos estudados, agravando a situação de milhares de pessoas 
que efetivamente são submetidas ao abandono dos cárceres. Em suma: 
não acreditamos na prisão, mas há pessoas presas.

Várias obras criticam a prisão, enquanto o número de traba-
lhos sobre direito penitenciário é cada vez mais escasso, como se 
o cárcere estivesse sendo abolido aos poucos, embora esteja acon-
tecendo justamente o contrário. E a manutenção da prisão como 
pena principal do ordenamento jurídico, por não se sustentar com 
argumentos racionais, tem criado espaço para a manutenção de 
princípios totalmente ultrapassados.

Assim, este livro tem um objetivo modesto que é o de contestar 
o uso do ideal ou somente da palavra ressocialização como instrumento 
legitimador da pena privativa de liberdade. Ou, o que é mais grave, 
denunciar o uso cínico do termo ressocialização nas decisões judiciais 
que, desprezando a realidade como componente da hermenêutica, 
fazem de uma palavra mecanismo puramente encarcerador.

A simplicidade do tema contrasta com a dificuldade em se defender 
e implementar o reconhecimento do ser humano, quando objeto do 
direito penal, como sujeito de direitos, dificuldade esta que demonstra 
a importância de se denunciar a existência de motivações psicológicas 
dissimuladas em discursos jurídicos cada vez mais incoerentes.

Na sociedade pós-moderna1, as ciências, o sistema jurídico, o políti-
co, perdem dia a dia credibilidade, na medida em que, inconscientemente 
ou não, se mantêm presos às suas antigas racionalidades (BECK, 2003), 
o que faz com que o sistema punitivo, que sempre sofreu suas defici-
ências, perca de uma vez por todas qualquer legitimidade, revelando 
uma ciência jurídica na forma de um descarado exercício de poder.

Na defesa de uma ampla aplicação do princípio da legalidade, 
necessária será uma (des)construção da história do pensamento resso-
cializador como um dos fins da pena privativa de liberdade. A busca na 

1 A pós-modernidade sinaliza para uma mudança de paradigmas científicos que só 
podem ser alcançados com certa humildade, postura impensável na modernidade 
ciosa de sua razão intocável: “Muito menos do que se prendendo a datas e a re-
ferências estanques, e aceitando mesmo os riscos inerentes ao uso e emprego da 
expressão pós-modernidade, entende-se interessante a identificação deste processo 
de ruptura como modo de se diferenciar e de se designar com clareza o período 
de transição irrompido no final do século XX, que tem como traço principal a 
superação dos paradigmas erigidos ao longo da modernidade. A pós-modernidade 
tem, pois, a ver com a crise da modernidade e com a necessidade de revisão da 
modernidade”. (BITTAR, 2009, p. 105-106). 
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história do que pode ser considerado o germe do ideal ressocializador 
é importante, e assim se iniciará o segundo capítulo. Desconstituindo 
a real razão de uma teoria pode ficar mais fácil demonstrar a sua inu-
tilidade. Se a aspiração por uma pena ressocializadora nasceu de um 
sentimento natural do ser humano e não de propostas verdadeiramente 
científicas, insta investigar tal assertiva. 

A fascinante história da evolução do sistema penal já foi usada 
como procedimento para desfazer a ideia de fim da pena. Em 1882, 
a teoria evolucionista de Lizt adotava esse método para concluir que 
“a pena necessária é a única pena justa” (2005, p. 52), mas, como o 
próprio autor reconhece, o estudo histórico da pena, como fenômeno 
individual e social, não pode cessar.

Ainda no segundo capítulo abordaremos a Escola da Nova Defesa 
Social, a qual acaba se constituindo em um movimento que vem re-
forçar e fortalecer o ideal de ressocialização. Sendo escola que visava 
também humanizar o Direito Penal, resta saber se a sua defesa da 
ressocialização não era mais um subterfúgio para obter a tão almejada 
humanização, muito embora, como veremos, ressocialização não tenha 
nada a ver com humanização.

Posteriormente, no terceiro item do segundo capítulo, uma re-
flexão sobre a punição destituída do ideal ressocializador, enquanto 
o quarto item examina a dificuldade de se livrar desse ideal, em uma 
abordagem que visa ressaltar como a alienação social tem conseguido 
manter e reforçar um argumento frágil e destituído de nexo com a 
realidade. Ambos, terceiro e quarto itens, têm uma exposição em for-
ma de ensaio, sem uma metodologia específica, até porque o que se 
defende é justamente que punição e ressocialização não são assuntos 
objetiváveis e passíveis de permanecer como bases científicas de um 
Estado Democrático de Direito.

Não sendo a ressocialização resultado de conclusões cientificamente 
comprovadas, passa-se, no terceiro capítulo, a examinar o valor do prin-
cípio da legalidade e a difícil tarefa de sua efetivação, principalmente 
no campo da execução penal, onde os ideais iluministas de clareza e 
objetividade da lei penal tiveram muito menos espaço.

Deveria ser consequência do Estado de Direito que o princípio da 
legalidade fosse amplamente aplicado, notadamente como garantia de 
um dos direitos mais sagrados do ser humano: a liberdade. Não obstan-
te, e no que se refere à execução penal em especial, em detrimento a 
expressa disposição de lei (Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão 
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assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei), 
muitas decisões nessa área ainda recebem uma carga enorme de critérios 
subjetivos, a maior parte deles fundamentados no ideal de ressocialização. 

Como nos capítulos seguintes há análise direta de decisões judiciais 
que usam o argumento ressocializador como instrumento de maior 
encarceramento, como fundamento para o agravamento da pena ou 
como obstáculo para a liberdade do cidadão preso, procura-se previa-
mente avaliar a importância do estudo crítico da jurisprudência.

Por mais que tenham sido poucos os avanços que a criminologia 
obteve e efetivamente transferiu para a prática penal e penitenciá-
ria, principalmente quando comparados às verdadeiras intenções dos 
precursores, o importante é, sem abandonar tais progressos, seguir em 
frente em uma tentativa de mudança de paradigma, ajudando a pôr 
fim à estagnação em que se encontra a dogmática jurídico-penal (CA-
MARGO, 2002-b).

Ainda que a humanização da pena privativa de liberdade tenha sido 
o objetivo daqueles que fundaram o projeto ressocializador, importa 
abandonar este argumento, completamente destruído pelos fatos, para 
verificar o quanto ele cumpriu de sua finalidade e o quanto ele ainda 
é obstáculo para um maior avanço da ciência penitenciária ou mesmo 
do tratamento digno da pessoa presa.

Com efeito, se o recolhimento de uma pessoa em uma cela, seu 
isolamento da sociedade, agravado pelo abandono do Estado, não é 
meio coerente para favorecer um futuro convívio social, o uso pela 
jurisprudência do argumento ressocializador é mais grave e não deve 
ser sustentado em hipótese nenhuma.

Foi admitindo a crise da pós-modernidade e seu efeito na cre-
dibilidade das ciências que a opção deste trabalho se limitou à crítica 
de um argumento e à defesa de um princípio básico, pois chegamos 
a um momento em que a crítica genérica perdeu efeito e acaba para-
doxalmente restringindo a sua capacidade de mudança. Para escapar 
da irracionalidade do sistema e sair do fosso e da inércia em que nos 
encontramos passa a ser imprescindível apontar, por mais minuciosa e 
demorada que tal tarefa possa parecer, cada específica irracionalidade 
que compõe o sistema.

Impressionante perceber a força que a palavra ressocialização exerce 
sobre os ânimos de todos aqueles que por um motivo ou outro abordam 
a questão da pena. Mesmo quando essa palavra vem compondo um 
discurso totalmente vazio, como item em um manual para concurso 
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jurídico ou em uma notícia de jornal, ela é forte e seus efeitos devem 
ser avaliados e combatidos.

Uma única palavra pode resumir a função mestra da prática 
filosófica: traçar uma linha demarcatória entre ideias verda-
deiras e as falsas. Na palavra de Lênin... “Toda a luta de classes 
pode por vezes se resumir à luta por uma palavra contra outra 
palavra. Algumas palavras lutam entre si, outras são o lugar de 
um equívoco, contexto de uma batalha decisiva mas indecisa...” 
(ALTHUSSER apud GUATTARI, 2004, p. 200)

O fato de um termo, que nasceu como fim da sanção penal, ter se 
transformado em crença dissociada da realidade precisa ser denunciado, 
porque uma ciência não pode ser feita de abstrações. 

Portanto, a partir do terceiro, até o sexto subitem do terceiro ca-
pítulo, procurar-se-á identificar na jurisprudência penal e em alguns 
procedimentos de execução penal, as subjetividades inerentes ao dis-
curso ressocializador e que são obstáculo para o irrestrito emprego do 
princípio da legalidade.

Quando uma decisão judicial agrava ou aumenta o tempo da 
pena privativa de liberdade de um cidadão com o argumento de que 
é medida tomada em prol da ressocialização dessa pessoa, o judiciá-
rio não demonstra somente sua face alienada, mas pratica um ato de 
violência, um ato cego e arbitrário, por ser imposto apesar da absoluta 
incompreensibilidade.

O uso da força, embora pudesse parecer favorável ao controle e à 
disciplina, por ser hipócrita, só faz aumentar a tensão social. No sistema 
penal, qualquer iniciativa direcionada ao controle da criminalidade 
passa a ter efeito contrário, quando o sistema vem acompanhado de 
um enunciado ou conjunto de arrazoados completamente desvairados. 
Nas palavras de Foucault, “quanto mais despótico for o poder, mais 
numerosos serão os criminosos. O poder forte de um tirano não faz 
desaparecer os malfeitores; ao contrário, ele os multiplica” (2001, p. 116).

Na prática penal, institutos como a individualização da pena, a 
remição e a progressão de regime, não têm sido aplicados como direitos 
dos cidadãos, mas sim sob argumentos débeis que levam em consideração 
a pena como instrumento ressocializador, fazendo com que inúmeros 
presos fiquem sujeitos ao capricho do juiz, do psicólogo ou do agente 
de segurança da ocasião.
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O hábito do encarceramento tem tornado insensível quem atua 
diretamente com a prisão e a jurisprudência coletada neste livro 
demonstra bem o quanto o próprio judiciário não se importa com 
a fundamentação de seus veredictos quando estes favorecem a prá-
tica cotidiana do aprisionamento. Realizando justiça ou injustiça, a 
prática judiciária é linguagem e comunicação (BENJAMIN, 1992), 
tendo chegado a hora de a dogmática jurídica reconhecer as con-
sequências (des)humanas de suas elaborações, afastando totalmente 
conteúdos acientíficos.

Neste ponto o trabalho é pretensioso. A abordagem dogmática não 
se limita a argumentos jurídicos, já tão fracos em seu isolamento, mas 
busca abranger questões afeitas a outras ciências, tentando fazer uma 
análise o mais interdisciplinar possível.

Arrisca-se afirmar que o distanciamento entre a dogmática jurí-
dico-penal e outros ramos das ciências humanas, de maneira especial 
os que compõem a criminologia, é uma das causas da atual pobreza 
dogmática. Fato que não se pode atribuir somente ao hermetismo da 
ciência jurídica stricto sensu, mas também a certo afastamento precon-
ceituoso dos demais envolvidos com o estudo do cárcere e das questões 
sociais relacionadas ao crime.

A pesquisa jurisprudencial é exemplificativa, sem a pretensão de 
demonstrar posicionamentos majoritários ou minoritários, apesar do 
grande número de acórdãos encontrados sobre cada tema. Basta uma 
decisão irracional para que se verifique a inconsistência do sistema, 
o ruído interpretativo e a consequente fraqueza científica do direito. 
Quanto à doutrina, não houve predileção por qualquer corrente, so-
bretudo porque em se tratando de direitos do preso ainda há um “vazio 
jurídico, uma esfera de irrelevância jurídica” (LOPES, 1994, p 142).

A descrença total para com a prisão e seus pseudo-objetivos 
não pode levar ao abandono dos que estão efetivamente encarcera-
dos, porque a prática do aprisionamento continua. Assim, longe de 
querer legitimar o encarceramento, o que se pretende é defender 
um mínimo de racionalidade à prática judiciária, considerando que 
esta só pode vir de uma base de respeito incondicional ao princípio 
da legalidade e de abandono do subjetivismo incompatível com o 
Estado Democrático de Direito.

Se a ciência penal tradicional e a política criminal oficial parecem 
confusas, “de tal forma que dão a impressão de girar sobre si mesmas em 
uma extenuante tarefa detalhista dedicada a revisar a teoria e em um 



27

indecisa marcha sobre seus próprios passos, orientados à comprovar a 
política e a ideologia”2 (BARATTA, 2006, p. 7), o que fica claro é que 
o sistema político como um todo tem demonstrado desgaste e procura 
se apoiar em pura repressão.

A atividade legislativa, por seu turno, sem qualquer base de cien-
tificismo, atinge imediatamente uma grande população quando se trata 
da regulamentação da execução penal, sendo necessário que se tire desse 
emaranhado de regras desconexas um mínimo de coerência, mesmo 
reconhecendo a sempre atual advertência de ZAFFARONI:

A quebra de racionalidade do discurso jurídico-penal arrasta 
consigo – como sombra inseparável – a pretendida legitimida-
de do exercício de poder dos órgãos de nossos sistemas penais. 
Atualmente, é incontestável que a racionalidade do discurso 
jurídico-penal tradicional e a consequente legitimidade do 
sistema penal tornaram-se ‘utópicas’ e ‘atemporais’: não se 
realizarão em lugar algum e em tempo algum (1999, p. 19).

O mestre argentino acusa a imobilidade, inclusive dos críticos do 
sistema penal quando presos nas regras e princípios desse sistema sem racio-
nalidade, mas reconhece que isso ocorre “na necessidade de defesa concreta 
e cotidiana dos direitos humanos na operacionalidade desses órgãos” (p. 29).

Este estudo é nesse sentido, para que o princípio da legalidade seja 
definitivamente respeitado na execução da pena, servindo de parâme-
tro de interpretação de todos os procedimentos, não dando espaço às 
suposições e achismos tão comuns nessa área, mas atuando como um 
verdadeiro garantidor da liberdade. 

O quarto capítulo trata da hipótese paradoxal de, com o aumento 
da legitimidade do sistema, haver a possibilidade de se estar facilitando 
o diálogo com o encarcerado, favorecendo o “trabalho, não de ressocia-
lização, mas de integração social, conforme entendimento e proposta 
do grande criminólogo crítico Alessandro Baratta” (SÁ, 2004, p. 21). 

Aqui mais uma vez a crítica ao cárcere tentará ser posta em segundo 
plano em benefício do ser humano que de fato está encarcerado e para 
o qual a crítica não trará benefícios imediatos. 

2 No original: “en forma tal que dan la impresión de girar ya sobre sí mismas en 
una extenuante tarea detallista  dedicada a revisar la teoría y en una indecisa 
marcha sobre sus propios pasos, orientados a comprobar la política y la ideologia” 
(BARATTA, 2006, p. 7)



28

É aparente o antagonismo ou a dissociação entre o capítulo de 
crítica à jurisprudência e o quarto capítulo, que examina a possibilidade 
de integração social, pois, como referido acima, o Direito, arbitrário ou 
não, também deve ser visto como comunicação e, portanto, partícipe 
inafastável de qualquer processo de diálogo. Para Dotti, “o Direito penal 
como o direito positivo em geral constituem a estrutura dialogal de 
sistemas sociais e, por via de consequência, a pena deve ser concebida 
com um processo de diálogo”. (DOTTI, 1999, p. 67).

E não havendo maior obstáculo à comunicação do que a mentira, o 
encarcerado não vê o sistema jurídico como se este estivesse realmente 
tentando comunicar algo. Muito pelo contrário, a sensação de repressão 
surda e muda, ou seja, de violência, é cada vez maior.

Para falar de um provável diálogo com o encarcerado, recorreremos 
algumas vezes aos ensinamentos de Concepción Arenal, porque se algum 
autor conseguiu explicar melhor do que ela as dificuldades presentes 
na comunicação com alguém massacrado por paredes e grades, com 
certeza ninguém a antecedeu com tamanha clareza, sendo sua obra, 
escrita em meados do século XIX, sem tradução ou publicação no 
Brasil, “escandalosamente actual” (CARMENA, 2000, p. I).

A psicologia e a comunicação social ajudam, mas nenhum ex-
perto em ciências humanas é capaz de revelar os verdadeiros ruídos e 
barreiras existentes em uma prisão se não conhece de perto o cárcere, 
e mais de um século e meio se passou sem que tal tema tenha sido 
suficientemente abordado.

Não obstante, é crescente a quantidade de órgãos governamen-
tais, de direitos humanos ou religiosos, que frequentam a prisão. Uns 
podem deixar alguma esperança e outros até levar o resto que ainda 
houver no cárcere, contudo dificilmente o visitante percebe a força da 
repercussão – o eco mesmo – de sua conduta naquele lugar, e é sobre 
isso que se fala no quarto capítulo.

A complexidade do ser humano venceu todas as tentativas de 
compartimentação científica, por isso o objetivo é alertar justamente 
para essa peculiaridade, a de que nem o ambiente hostil da cadeia con-
segue singularizar o sofrimento. E a licença tomada para falar de assunto 
que não equivale à tradicional certeza científica, vem da necessidade 
de se reconhecer que é chegada a hora de diminuir a arrogância do 
pensamento ocidental, que desde a Grécia antiga se considera “o único 
lógico” (FERNÁNDEZ-ARNESTO, 2000, p. 118) e o passar dos anos 
consolidou uma dificuldade tremenda de reflexão.
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Os envolvidos com a prática carcerária, guardas, administradores, 
juízes, promotores, trabalhadores ou somente visitantes voluntários, com 
maior ou menor grau de humanidade nas suas ações, normalmente se 
consideram distintos e distantes dos presos, e “estão quase irresistivel-
mente levados a reproduzir esta divisão social em seu próprio nível, 
em suas próprias práticas, independentemente da distância que possam 
estar da vida carcerária em sentido estrito” (COMBESSIE, 2004, p. 
144), postura que só faz aumentar o abismo entre preso e comunidade.

Falar sobre esse diálogo não pode trazer nenhum fôlego para essa 
decrépita forma de punir, ao revés servirá como denúncia do abandono 
físico e moral dos presos, ao mesmo tempo em que abre a oportuni-
dade para se falar da própria sociedade, já atônita quando se refere aos 
seus próprios dilemas e sempre indiferente para com os encarcerados.

Inclusive a ideia de comunidade participativa e solidária parece 
conceito utópico, conquanto o legislador tenha previsto a sua partici-
pação na execução da pena (Art. 4º da LEP), quando “o poder econô-
mico passa a poder social e revela-se como encarnação do princípio 
unificador do todo” (ADORNO, 2001, p. 176) e até a solidariedade 
precisa vir fundamentada em alguma razão utilitarista, tornando difícil 
e complexo falar de diálogo, que é conhecimento recíproco de valores, 
em uma circunstância dessas.

O presente trabalho, então, tem como ponto de partida três temas 
que pretendem formar um conjunto dialético. Primeiramente (2º Ca-
pítulo) questionando até que ponto o ideal ressocializador é oriundo 
de um sentimentalismo carente de qualquer cientificismo, abordando 
as dificuldades de se desfazer desse equívoco, para em seguida (3º Ca-
pítulo) perquirir se a desconstrução dessa base traz maiores garantias ao 
cidadão preso, em uma crítica à jurisprudência encarceradora. E, por 
último (4º Capítulo), a avaliação é sobre a hipótese de, adotando-se 
uma prática judicial minimamente verdadeira, estar-se promovendo 
o início de um diálogo que pode levar mesmo à reflexão da própria 
sociedade sobre sua prática punitiva.

Utilizar na crítica o caminho do abandono do ideal ressocializador 
não é nenhuma novidade e já foi ao que incitou Zygmunt Bauman:

“Muitos criminologistas provavelmente continuarão ainda 
por algum tempo revolvendo as querelas tradicionais e jamais 
resolvidas da ideologia penal — mas de longe a diferença 
mais importante é precisamente o abandono de autênticas 
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ou ambíguas “declarações de intenção reabilitadora” no pen-
samento contemporâneo dos que praticam o sistema penal. 
(1999, p.106).

Nesse sentido está cada um dos capítulos que se seguem, cabendo 
a advertência de que qualquer trabalho que se presume científico nos 
dias de hoje deve ter uma certa, se não grande, dose de humildade, sob 
pena de se produzir mais um texto com ares arbitrários e sem utilida-
de, admitindo-se de antemão, por isso, que a intenção não é transmitir 
conclusões absolutas.

A prática prévia do autor na execução da pena, que é a origem 
do sentimento exposto no início a respeito das funções da prisão, pode 
auxiliar em algumas ponderações ao mesmo tempo em que é capaz 
de prejudicar o exame acadêmico de certos temas, por que é difícil 
manter a isenção quando já se vem acompanhando inúmeras injustiças 
e se lida constantemente com diversas agressões e mortes financiadas 
pelo sistema.

Contudo, ainda que fracassados todos os nossos argumentos, se 
o que houver de emoção conseguir ser percebido por alguém, pelo 
comprometimento assumido com a verdade e com os princípios que 
nortearam a elaboração do texto, não terá sido em vão o esforço.
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O direito é cheio de armadilhas linguísticas e a palavra resso-
cialização é uma delas. Argumento tido como científico, base 
de decisões e elemento de manuais jurídicos, mas com pouca 
vinculação com a realidade prisional, esta obra desvenda a 
sua origem histórica para, em seguida, demonstrar que, a des-
peito de descreditado pela prática prisional, continua sendo 
argumento utilizado para justificar uma conduta encarcerado-
ra cada vez mais irracional.

O estudo crítico e empírico da jurisprudência, raro nas ciências 
jurídicas, serve aqui para demonstrar o quanto o Direito tem 
perdido de coerência e, consequentemente, de legitimidade, 
em sua talvez principal função: a comunicação.

O leitor encontrará argumentos críticos contra interpretações 
jurisprudenciais que têm privilegiado o aprisionamento, além 
de uma análise aprofundada de princípios relativos à aplica-
ção e à execução da pena, com ênfase nos fundamentos nor-
teadores da Lei de Execução Penal.

Institutos como a remição, a progressão de regime e o exame cri-
minológico são (re)interpretados dentro do mais estrito respeito 
ao princípio da legalidade, em uma defesa de que o preso deve 
ser considerado, antes de tudo, um cidadão cumprindo pena, 
com as responsabilidades e os direitos inerentes a essa situação.

Não esquecendo do pessoal penitenciário, o autor traça um 
perfil das dificuldades nesse meio que, sem precisar de um ide-
al desfeito pela realidade, ganharia muito se ao menos fossem 
respeitadas a Constituição Federal e o princípio da dignidade 
da pessoa humana.
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