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"Se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o
direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem
ouvir."
(George Orwell, 198

RESUMO
Esse estudo visa através de analise legislativa, de dados e jurisprudências,
compreender e encontrar uma solução para a inaplicabilidade do princípio da
proporcionalidade no sistema prisional brasileiro. Todos os aspectos serão abordados,
históricos através da evolução das penas, conceituais, por intermédio da opinião de
doutrinadores, legislativos e sociais. Como intuito final, discutiremos quais os motivos
do princípio da proporcionalidade não ser aplicado de maneira efetiva, apesar de um
maior esforço do código penal vigente em relação aos anteriores, e como seria
possível uma melhor adequação deste aos dias atuais, visto a criminalidade que existe
no contexto contemporâneo de sociedade. É frisado por diversas durante o estudo
que não se pode apenas fala em punir, e esquecer que as penas restritivas de direitos
e privativas de liberdade têm como objetivo ressocializar o condenado para que este
volte a sociedade produtiva. A superlotação das prisões é o maior problema
enfrentado pelo sistema prisional, que força o preso a viver sob condições indignas, o
que aumenta o sofrimento gerado pelo encarceramento, assim indo contra o princípio
da proporcionalidade, que apesar de muito citado, é pouco usado na prática pelo
nosso sistema punitivo.
Palavras-Chave: Princípio da proporcionalidade, medidas alterativas à prisão, análise
fática.

ABSTRACT
This study aims, through legislative analysis, data and jurisprudence, to understand
and find a solution for the inapplicability of the principle of proportionality in the Brazilian
prison system. All aspects will be approached, historical through the evolution of
penalties, conceptual, through the opinion of doctrinaires, legislative and social. As a
final aim, we will discuss the reasons for the principle of proportionality not being
applied in an effective way, despite a greater effort of the existing penal code in relation
to the previous ones, and how it would be possible to better adapt it to the present day,
since crime exists in the contemporary context of society. Several during the study that
one can not only talk about punishing, and forget that restrictive sentences of rights
and deprivation of liberty aim to reserialize the condemned so that it returns to
productive society emphasize it. The overcrowding of prisons is the biggest problem
faced by the prison system, which forces the prisoner to live under unworthy conditions,
which increases the suffering generated by incarceration, thus going against the
principle of proportionality, which, though much cited, is little used in our punitive
system.
KEYWORDS: Principle of proportionality, alternative measures to imprisonment,
phatic analysis.
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INTRODUÇÃO

Em nosso ordenamento jurídico, o Estado tem papel fundamental de manter a
lei, uma vez que, a ele é designado à tarefa de manter a ordem pública e o equilíbrio
nas relações sociais no qual, ele exerce através do jus puniendi, ou seja, ele tem o
dever de punir condutas que atentem contra o indivíduo ou até mesmo contra o próprio
Estado, tipificando-as como crime.
Essa função deve ser praticada em consonância com o Código Penal e Código
de Processo Penal e baseado nas leis complementares como a Lei 9.784; Lei Nº
12.403/11. Além disso, é importante ter, como base, a Constituição Federal, posto
que, a nossa Carta Magna é tida como lei suprema, onde asseguram direitos e
garantias fundamentais. Isso é bom, pois limita o exercício arbitrário de quem julga e
aplica as leis.
No primeiro Capítulo será tratado da Evolução das Penas no Brasil que
historicamente foi regido no período colonial pelas ordenações afonsinas e o código
penal imperial de 1830 que, por sua vez, revogava estas ordenações e, além disso, a
teoria do Abolicionismo Penal e Direito Penal Mínimo.
Já no segundo Capítulo, será abordado às medidas e as penas alternativas à
prisão no direito brasileiro que são tratadas tecnicamente como penas restritivas de
direito com intuito de cercear o exercício de certos direitos subjetivos e tratar da nova
sistemática penal.
No terceiro Capítulo, trataremos da Inaplicabilidade do Princípio da
Proporcionalidade nas Prisões Cautelares e os problemas referentes às prisões nos
complexos prisionais.
Diante disso, buscaremos elucidar a questão relativa de que o Estado vai de
encontro com aquilo que é estabelecido na lei, ele infringe, assim como acima
mencionado, princípios fundamentais e como exemplo tem o princípio da
proporcionalidade.
Todavia, não é porque ao Estado é conferido tal poder significa que ele sempre
age respeitando as garantias constitucionalmente previstas. Existem situações em
que ele atua de maneira errônea e equivocada, violando tais preceitos fundamentais,
como o que ocorre, por exemplo, na aplicação das prisões cautelares, onde para
manter a paz social é aplicado medidas desproporcional ao indivíduo com a relação
ao ato praticado.
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O presente trabalho terá como base metodológica a pesquisa bibliográfica de
caráter exploratório e descritivo por se tratar de um estudo acerca de instrumentos
como, fontes documentais, pesquisas através de livros, dicionários, teses,
dissertações, com dados pertinentes ao assunto, dando ênfase ao estudo no que se
refere à boa aplicabilidade dos Princípios em questão. No primeiro momento a análise
do

conteúdo

material

acontecerá

de

maneira

sistemática,

objetivando

o

esclarecimento, demarcando sempre o ordenamento jurídico pátrio, permitindo a
exploração de níveis de análise que englobem a minúcia e o contexto.
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1 EVOLUÇÃO DAS PENAS NO BRASIL

1.1. Penas no Brasil

Antes de tratamos das penas no Brasil, é importante sabermos o que de fato
significa a expressão “pena”. Com isso, em detrimento a necessidade de promover a
justiça entre os povos das diversas partes do mundo, em que cada um com culturas e
costumes distintos, surgiu as penas para punir crimes cometidos na época.
No entanto, não podemos definir com exata precisão quando surgiu a ideia de
crime e pena, mas é certo que a punição surgiu na origem do nascimento da
humanidade e os primeiros grupos sociais. Desta maneira, entende-se por pena como
se fosse algo que trata de vingança, revide à agressão sofrida, sem, no entanto, se
preocupar com justiça.
O Direito penal brasileiro foi regido no período Colonial, pelas ordenações
filipinas, afonsinas e manuelinas, pois de acordo com Pontes de Miranda em sua obra
Tratados das ações (1981), temos:
As Ordenações Afonsinas resultaram da necessidade da afirmação nacional,
após a vitória de Aljubarrota, as Ordenações Manuelinas tiveram como
fatores principais a ambição pessoal do monarca e a necessidade de
aproveitar, no então novo código, as doutrinas romanistas do poder absoluto
dos reis.

De acordo com Milton Duarte Segurado (1973), desde o século XVII, em matéria
penal, vigorava no Brasil o Livro V das Ordenações Filipinas, conhecidas como
“famigeradas”.
Quão justas eras as observações de João Francisco Lisboa (Obras II, 57),
quando diz: “Abramos ao acaso a terrível Ordenações do Livro V: a sodomia,
a bestialidade, a alcovitice, a molície, a sensualidade, o abraçar e beijar, dar
casa para se usar mal dos corpos (“rendez-vous”), vender qualquer homem
ou moço alféolas e obrais, que era ofício próprio de mulheres; advinhar,
lançado sortes, ou vendo em água, espelho, cristal ou espada, para achar
tesouro, finalmente, fazer ou usar feitiçaria para querer bem ou mal, - eis os
crimes terríveis que se puniam com o fogo, a forca, os açoites com baraço e
pregão, e, sobretudo, com degredos (Milton Duarte Segurado, 1973, p. 353).
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Foi apenas três anos após a promulgação da Constituição de 1824 que surgiu
o código penal do Império. Isso se deu pelo fato da grande vulgarização da obra de
Cesare Bonesana – Márquez de Beccaria que ocorreu a humanização do direito penal
graças à obra “Dos delitos e das Penas, publicado em 1764 e nele já existia esse
pensamento de proporcionalidade das penas quando o autor traz essa passagem do
livro: Nesta obra o autor afirma que as penas devem ser proporcionais aos delitos, não
devendo ser usado suplícios bárbaros, bem como antes se deve prevenir do que
reprimir os crimes, importando abstrair a Justiça de qualquer ligação com teologias e
políticas opressivas”.
Então, a partir de alguns anos, surgiu o código penal do Império em 1830 e,
este, revogou estas ordenações. Isso proporcionou um avanço no sentido da
mitigação das penas as quais eram determinadas pelas organizações, as quais eram
consideradas penas infamantes, pois reduziu a aplicação da pena de morte.
No entanto, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889,
surge então com novos pensamentos o código penal de 1890. Assim, esse código
passou por algumas mudanças, mas mesmo assim, tipificava a prática da capoeira
como sendo crime apena com reclusão. Nota-se que as mudanças foram poucas e,
que, logo após a Constituição da República de 1891 que trouxe mudanças mais
radicais como, por exemplo, a abolição da pena de morte do Brasil e a pena de galês,
não obstante veio a Constituição de 1924 que previa a pena de morte em caso de
guerra extrema. No entanto, por volta de 1934, no governo do então presidente Getúlio
Vargas, no Estado Novo, ressurge a pena de morte.
Mas a partir dos anos de 1940 surge o atual código penal, e este previa uma
mudança no sistema de penas de prisão, de multa e acessória. Já a constituição de
1946, por sua vez, proibia a pena de morte, a prisão perpétua e a pena de banimento.
Então, passe esse momento e surge outra constituição de acordo com as
necessidades da época, passamos agora para a carta de 1984 a qual trouxe algumas
mudanças como, por exemplo, a introdução da Lei n° 7.209/84 a qual mantinha as
penas privativas de liberdade e introduziram-se as penas restritivas de direito e
também a pena de multa substitutiva. Assim, a partir dessas mudanças existiram
algumas que sucederam, porém merece destaque aquelas que trouxeram mudanças
como, por exemplo, a penas alternativas com a Lei n° 9.714/98 e a lei dos juizados –
Lei n° 9.099/95.
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O que temos é que, as penas alternativas se pegarem o seu real teor, ou seja,
num sentido técnico, surge com intuito de forma de reação às penas privativas de
liberdade. Assim, no sentido do âmbito penal é considerada pena alternativa toda e
qualquer tipo de pena que tenha uma função de substituir alguma espécie de pena
mais gravosa. Já em seu sentido estrito, a expressão pena alternativa, é um tipo de
modalidade de isenção penal a qual substitui a pena substitutiva de liberdade.
Destaque para Roboaldo, (2000, p.50) ao afirmar: “a pena alternativa surge
como outra forma de manifestar a reprovação da sociedade contra o crime”. Com isso,
o autor destacar essa mudança de substituição de uma pena a qual não vai ser a mais
grave nem tão pouco a mais branda, o que acontece é que o infrator deve responder
pelos atos que cometeu.
1.2. Teoria do Abolicionismo Penal

Nesta parte trataremos agora do surgimento da teoria do Abolicionismo Penal
(1980), que nada mais é que uma configuração inusitada de introduzir formas de
administração dos conflitos humanos citado por Oliveira (2003, p 42). Já o Holandês
Louk Hulsman, professor de criminologia da Universidade de Rotterdan (Holanda) cita:
“são Sempre criminalizadas no sistema dogmático de controle social”. Dessa forma
esses dois autores ficam conhecidos como iniciadores da corrente de Anarquismo
Penal juntamente com outros juristas.
Essa teoria tem por objetivo acabar de vez com as prisões e abolir o direito
penal, com intuito de colocar em prática a substituição de remédios alternativos para
os conflitos com apoio no diálogo para que exista acordo e na solidariedade dos
membros dos grupos sociais.
Atualmente, o que temos são considerações de alguns abolicionistas ao ratificar
que o modelo do sistema penal não tem como resolver as lides dentro de uma
sociedade repleta de desigualdades, pois a situação atual, de guerra urbana, é
provocada pela má distribuição de renda que assola as famílias brasileiras. A antítese
em nosso texto é que de um lado temos uma corrente jurídica que defende a atuação
do direito penal e que prevê apenas mudanças de acordo com as necessidades de
cada época mostrando que é a forma correta de punir determinado indivíduo por sua
conduta ilícita. De outro temos uma teoria mínima chamada de Abolicionismo que
tenta acabar de vez com o direito penal ao dizer que “é um mal gerador de dificuldades
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e que do jeito que está posto não é capaz de resolver as colisões numa sociedade”.
Eles argumentam ainda que o sistema penal ao contrário de ressocializar o cidadão,
através do meio em que vive é modificado e torna-se pior relacionados ao
comportamento, pois ficam mais violentos.
De acordo com Oliveira (2003, p42) a abolição afirma: “deve ser paulatina
através de intenso programa de despenalização e desjudiciarização, para que possa
neutralizar os efeitos do sentimento de separação entre as pessoas da comunidade e
os condenados”. Então o que o autor quis dizer é que para existir de fato é necessário
que o público tenha acesso às prisões com intuito de promover a organização de
classe sociais com os presos, ou seja, para que exista uma maior interação entre as
classes e suas subdivisões.
1.3. Direito Penal Mínimo

A teoria do Direito Penal Mínimo é de um autor criminólogo norueguês
chamado de Nils Christie (1951). Ela funciona com intuito de intervenção mínima do
direito penal, ou seja, no tange as políticas criminais que assolam as prisões por seu
alto índice de abarrotamento tem por propósito não interferir de forma ostensiva e sim
com calma e elegância no que tange sua intervenção de forma mínima. Isso conduz
ao crime organizado.
O primeiro passo para que exista essa teoria do direito penal mínimo é que se
tenha uma legislação penal específica em escala menor destinada à preservação da
liberdade individual e dos direitos humanos com intuito de garantir aos mais
necessitados sua defesa e que, estes, sejam vítimas de reações injustas.
O segundo passo é que se tenha uma limitação do direito penal. No entanto,
para que aconteça é necessário tornar aqueles que estão a serviços de grupos
minoritários para que de fato sejam realmente mínimos, pois a pena em sua forma
mais drástica é uma forma de violência institucional.
Assim, essa teoria exige que se tenha, atualmente, uma menor legitimação de
intervenção das agências formais e das garantias do ramo do direito penal; direito
processual penal a qual possibilite uma forma de modelo alternativo que deixe a
contento o modelo de sistema social. Então objetiva-se que isso não sirva de conduta
punitiva em sentido ontológico.

16
De acordo com a Lei Federal n° 9.714/98, as penas restritivas de direito foram
introduzidas, em nosso ordenamento, com intuito de ficar por anos e anos com eficácia
até que chegue a um determinado apogeu e, após, exista uma queda a qual seria
necessário considerar a maturidade do direito penal moderno. Assim, a considerar a
maturidade e novas perspectivas do Direito Penal Moderno por volta do século XXI,
essa teoria tenta mostra que a pena restritiva de liberdade não recupera ninguém, pelo
contrário faz com o indivíduo se torne, na maioria dos casos, uma pessoa revoltada,
violenta e com um quadro de saúde bastante debilitado, por motivos de precária
assistência à saúde prestada pelos complexos prisionais.
Com isso, diz que o Direito Penal evolui e não é estático. Por essa razão deve
refletir os anseios vivenciados pela sociedade e culturais de seu tempo. Diante desse
comentário, salienta Junior (1999, p. 146) que: “a prisão faliu na missão pedagógica
que procurou desempenhar através dos tempos”. Isso nos mostra que o sistema
prisional apresenta diversas falhas e que o modelo penal apenas modifica o indivíduo
para pior, ou seja, não cumpre com o seu dever de poder ressocializar através de
penas e melhores instalações e qualidade de vida para os detentos, garantia assistida
pelas normas dos complexos prisionais as quais não são cumpridas.
Essa lei trouxe algumas mudanças para o modelo penal. Com isso, dizemos
que as mudanças introduzidas na Lei penal são boas, de grande expectativa e atuais.
O que acontece é que no ato de aplicar determinada pena, cabe ao magistrado aplicar
a proporcionalidade, apesar de neutro, no processo penal e dar um tratamento ao
adotar uma forma mais humana com as sanções penais. Desta forma, merece
destaque as palavras de Barros (1999, p. 382) que nos traz:
A tendência do direito penal moderno é a eliminação da pena privativa de
liberdade de curta duração, por não atender satisfatoriamente à finalidade
reeducativa da pena, devido ao pernicioso convívio com criminosos mais
perigosos. A pena restritiva de direitos dói um dos mecanismos criados para
substitui-la, revelando ainda uma eficiente função educativa, além de reduzir
o custo econômico para o Estado. (BARROS, 1999, p. 382).

Isso nos mostra que para o estado não é vantagem está com pessoas presas,
pois elas são custos econômicos e que a pena deve atender o seu caráter
socioeducativo.
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1.4. Eficácia das penas alternativas à prisão

Ao tratarmos das penas alternativas à prisão é importante destacarmos a
eficácia desta, pois elas estão envolvidas com o modelo de saber dosar quem
realmente será necessário ir para a cadeia. Então, por se tratar de natureza humana
complexa e de atentar contra normas protetoras dos direitos temos de certa forma
uma eficácia. Logo esse desrespeito atinge os princípios de coesão social e, isso, faz
com que sejam ultrapassados os limites da tolerância.
Fazer com que exista a aproximação entre o delinquente e os cidadãos de vida
normal é uma tarefa árdua e de grande desafio para que a execução penal permita o
exercício da cidadania. Mas se for feita com equilíbrio e autoridade, o Estado mesmo
assim, não vai garantir que seja realizada no ordenamento jurídico do cumprimento
dos direitos fundamentais.
Na realidade atual, o que existe são complexos que apresentam desgastes,
pelo fato, dos meios que dispõem o Estado que não são eficazes e, com isso, temos
uma realidade diferente aos mecanismos de ressocialização dos presos.
Assim, a maioria das prisões não apresentam programas reeducacionais,
apesar de ser uma das regras dos presídios. Então, essa seria uma medida para se
iniciar a ressocialização, mas, é apenas uma exceção tendo em vista que o sistema
prisional brasileiro funciona no sentido de que o “pior” é sempre “melhor”. Desta forma,
fica evidente que o sistema penal não funciona como deveria, pois, alguns dos
problemas carcerários estão relacionados com as diversas reincidências de rebeliões
por parte dos presos.
Logo, as penas alternativas são aquelas que vai atender a suspenção de uma
medida mais danosa por outra de menor valor sendo proporcional a aplicação da lei
pelo juiz. São também consideradas como penas substitutivas à pena de liberdade.
Assim, surgem as penas alternativas de liberdade, em sentido técnico, que veio para
substituir as penas privativas de liberdade.
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2 JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
2.1. Jurisprudência

O sistema brasileiro penal usa o princípio da proporcionalidade nas medidas
alternativas. No que se refere à jurisprudência brasileira destaque para os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade que juntos são utilizados com maior frequência.
Assim, o Supremo Tribunal Federal, inclusive usa esses dois princípios como um só.
É importante destacar que a tendência de confundir esses princípios pode ser notada
também em alguns trabalhos acadêmicos e até mesmo em relatórios de comissões
do Poder Legislativo.
Assim, segundo as palavras de Luís Roberto Barroso, por exemplo, afirma que
"digna de menção a ascendente trajetória do princípio da razoabilidade, que os
autores sob influência germânica preferem denominar princípio da proporcionalidade,
na jurisprudência constitucional brasileira”.
Mas existem doutrinadores que igualam esses princípios como é o caso de
Suzana Toledo Barros, ao trazer que: “o princípio da proporcionalidade, [...] como uma
construção dogmática dos alemães, corresponde a nada mais do que o princípio da
razoabilidade dos norte-americanos".
No entanto, apesar de existir algumas divergências acerca do tema, trata sobre
o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o Dr. Virgílio Afonso da Silva, assim,
temos:
É comum, em trabalhos sobre a regra da proporcionalidade, que se identifique
sua origem remota já na Magna Carta de 1215. Este documento seria a fonte
primeira do princípio da razoabilidade e, portanto, também da
proporcionalidade. Essa identificação histórica é, por diversas razões,
equivocada. Em primeiro lugar, visto que ambos os conceitos - razoabilidade
e proporcionalidade - não se confundem, não há que se falar em
proporcionalidade na Magna Carta de 1215. [...] A não-identidade entre os
dois conceitos fica ainda mais clara quando se acompanha o debate acerca
da adoção do Human Rights Act de 1998 na Inglaterra. Somente a partir daí
passou a haver um real interesse da doutrina jurídica inglesa na aplicação da
regra da proporcionalidade, antes praticamente desconhecida na Inglaterra.

2.2. Jurisprudências STF e STJ

No tocante a proporcionalidade é comum o uso, quanto às decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O que se tem é a
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proporcionalidade mediante os seus subprincípios como o da adequação,
proporcionalidade em sentido estrito e necessidade os quais servem de bases para
decretar as medidas cautelares.
As duas cortes e suas decisões trazem ideias da subsidiariedade da prisão
preventiva, e essa é decretada como ultima ratio. Ademais ressaltam os julgadores
que a gravidade do crie, as condições pessoais do acusado servem como referência
para que seja feita as decretações cautelares, com intuito de revelar a medida mais
adequada a ser aplicada ao caso concreto.
Com esse entendimento, traz-se à colocação sobre o STJ, in verbi:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. AGENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES
E COM RESIDÊNCIA FIXA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. 1. A aplicação de medidas
cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de
sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se,
ainda, por força do princípio da proporcionalidade, se a constrição é
proporcional ao gravame resultante de eventual condenação posterior. 2. A
prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se
necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às
condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. No caso,
a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e
suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão
de reduzida quantidade de estupefaciente, a demonstrar que não se trata de
tráfico de grande porte, e às condições pessoais do agente, menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo do delito, primário e possuidor de domicílio certo.
4. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando
demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas,
proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 5. Recurso
provido, em menor extensão, para revogar a custódia preventiva do
recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas
no art. 319, I, IV e V, do Código de
Processo Penal” “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
SIMPLES
E
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 2. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a
preventiva, requer a análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor
do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame
resultante de eventual condenação posterior. 3. A prisão somente será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando
realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o
delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 4.
Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva
podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o
constrangimento ilegal apontado na inicial. 5. Observado o binômio proporcionalidade
e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a
imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública,
evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo
garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas,
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quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares
diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem. 7. Recurso
ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, em parte provido para revogar a
prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas
previstas no art. 319, incisos I, IV, V e VII, arbitrando-se a fiança no valor de 10 (dez)
salários mínimos”.

Além do entendimento do STJ o STF, não poderia entender de forma diferente.
Com isso, existem julgados que reconhece a aplicação do princípio da
proporcionalidade nas medidas cautelares processuais penais. Desta forma, nota-se
o julgado nesse sentido:
1.Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra
acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ que, nos autos do RHC
36.988/RS, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Requer a
concessão de liminar para que os réus sejam postos em liberdade. 2. Em
juízo de cognição sumária, constatasse que a ordem de prisão preventiva
está devidamente fundamentada, de acordo com os pressupostos do art. 312
do CPP. De início, saliento que condições pessoais favoráveis não obstam a
decretação da prisão preventiva, mormente quando calcada na garantia da
ordem pública, como ocorre no caso em exame. Claro que torna um pouco
mais difícil, pois os primários não devem ser levados ao ergástulo, como
regra. Tudo depende do caso concreto. Por outro lado, consigno que a
decisão está fundamentada de modo razoável em fatos concretos que
revelam o fumus commissi delicti (o delito teve testemunhas presenciais) e o
periculum libertatis, que decorre das circunstâncias do crime, reveladoras de
personalidades (ou condutas) de risco. Segundo se infere do expediente
policial, o crime foi praticada sob o olhar de uma criança e com agir revelador
de dolo intenso, tudo a reforçar a necessidade da custódia preventiva.
Acrescento estar presente o requisito objetivo trazido pela Lei nº 12.403 de
20111, de modo que não há evidente ilegalidade a ser sanada. Mas, de fato,
isso não basta. A Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro
hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal,
exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, II, CPP). Assim,
além dos já referidos requisitos, exige-se do julgador especial valoração da
necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade, o qual
consubstancia" uma pauta axiológica que emana diretamente das idéias de
justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição
de excesso, direito justo e valores afins". A nova lei, portanto, veio positivar o
que já encontrava eco na doutrina e jurisprudência: a necessária filtragem,
sob o crivo da proporcionalidade, dos pressupostos legais da cautelaridade.
A apresentação espontânea na Delegacia, após inicial evasão, não é
suficiente para que a medida constritiva seja revogada. Ao contrário, deve-se
reconhecer que, além de a medida ser proporcional e adequada, foi
fundamentada em elementos concretos.Trata-se, portanto, de típica medida
cautelar, plenamente justificada, o que dispensa condenação e não tem a ver
com o princípio do estado de inocência. Assim, não reconheço ilegalidade na
coação. Posto isso, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.
Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
consagrado o entendimento de que o juízo valorativo sobre a gravidade
genérica do delito e o clamor ou comoção social não constituem, por si sós,
fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva. Na espécie, porém, as
decisões impugnadas demonstraram a existência dos crimes e de indícios
suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar dos
Acusados para a garantia da ordem pública. Com efeito, o Juízo de primeiro
grau ressaltou a intensa gravidade do delito, aferida a partir de dados
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concretamente extraídos dos autos, o qual foi praticado na presença de várias
pessoas, inclusive de uma criança, o que demonstra a periculosidade
concreta dos agentes, a justificar a medida constritiva. Nesse sentido, é
importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o
entendimento de que "o modus operandi, os motivos, a repercussão social,
dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive,
hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade
de segregação cautelar, dada a afronta a regras elres de bom convívio social."
Nesse contexto, o acórdão impugnado encontra, a princípio, fundamento na
jurisprudência desta Corte, no sentido de que é legítima a prisão preventiva
para garantir a ordem pública quando fundamentada na descrição da
natureza e os meios destacados de execução dos crimes”.

O entendimento dos tribunais é comum quanto ao uso do princípio da
proporcionalidade, pois o objetivo é que seja aplicado com eficácia nos casos
concretos. Assim, a proporcionalidade é usada em sistema de peso e contrapeso o
qual o magistrado tem que dosar a pena de acordo com o delito cometido pelo
indivíduo. Essa aplicação é feita através da doutrina que propor reflexão de acordo
com o resultado esperado de sua aplicação e até onde possui jurisdição. Com isso,
podemos aplicar esse princípio nas medidas cautelares tratadas pela Lei n° 12.403/11.
Ao tratar sobre a jurisprudência nos Tribunais são analisadas no sentido de que
o excesso do prazo nas prisões preventivas não desrespeita o princípio da
proporcionalidade na situação que não exista nenhuma desídia na fase de instrução
do processo.
Virgílio Afonso da Silva, em O proporcional e o razoável, demonstra que o
Supremo Tribunal Federal muitas vezes age de maneira não consistente ao aplicar a
proporcionalidade:
A invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a uns
topos, com caráter meramente retórico e não sistemático. Em inúmeras
decisões, sempre que se queira afastar alguma conduta considerada abusiva,
recorre-se à fórmula ‘a luz do princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional’. (...) Não é feita
nenhuma referência a algum processo racional e estruturado de controle da
proporcionalidade do ato questionado, nem mesmo um real cotejo entre os
fins almejados e os meios utilizados” (Afonso da Silva, Virgílio. Op. cit. (nota
6), p. 31).

O que acontece é que ao aplicar a proporcionalidade o juiz tem que de forma
inconsistente o princípio. É baseado nesse entendimento que os Ministros DO STF
que diante o processo não agem criteriosamente na aplicação desse princípio.
O intuito é o da aplicação desse princípio com coerência e eficácia baseado em
um instrumento interpretativo, pois no caso de uso sem ser de forma criteriosa
ocorrerá à inconsistência de decisão do STF de modo que se for e última instância
existirá a ineficácia da legitimidade desta corte. Com isso a aplicação da
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proporcionalidade é por objetivo a reflexão do entendimento dos Tribunais de forma
mais profunda ao analisar todas as medidas embasadas em decisões que possuam
eficácia e razoabilidade.
Já para Gilmar Ferreira Mendes, a aplicação da proporcionalidade nos
Tribunais deve seguir mais de uma linha de raciocínio e, com isso, temos:
“Cuida”-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente
previstos ou de constatar a observância do princípio da proporcionalidade
(Verhältnismässigkeitsprinzip), isto é, de se proceder à censura sobre a
adequação (Geeignetheit) e a necessidade (Erforderlichkeit) do ato
legislativo.
(“...) A violação ao princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso
(Verhältnismässigkeitsprinzip; Übermassverbot), que se revela mediante
contraditoriedade, incongruência, e irrazoabilidade ou inadequação entre
meios e fins”. (Ferreira Mendes, Gilmar. O princípio da proporcionalidade na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas leituras, p. 1-2).

.
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3 INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NAS PRISÕES
CAUTELARES

3.1. Conceito e aplicação do princípio nas prisões cautelares

Antes de aprofundar e comentar o que é o princípio da proporcionalidade é
importante sabermos realmente o que significa a palavra princípio? Na verdade, é um
conjunto de normas abstratas e genéricas que exprimem ideais de determinado
modelo jurídico ao quais se tonaram a base do sistema jurídico ao preencher as
possíveis lacunas existentes na lei e ao da coesão em nosso ordenamento.
Então segundo Sundfeld (1992, p.137) traz uma ideia do que venha a ser
princípio, assim temos: “são as idéias centrais de um sistema, ao qual dão sentido
lógico, harmonioso, racional, permitindo a compreensão de seu modo de organizarse”. Com isso, o autor traz uma linha de raciocínio e confirma que o princípio é
essencial a trazer a coesão.
Assim segundo as palavras de GOMES (2003. p.35), temos que: “Tal princípio
tem como seu principal campo de atuação o âmbito dos direitos fundamentais,
enquanto critério valorativo constitucional determinante das restrições que podem ser
impostas na esfera individual dos cidadãos pelo Estado, e para consecução dos seus
fins”. Isso nos mostra que ao cidadão será imposta algumas intervenções estatais que
às vezes podem causar danos maiores que os indispensáveis para que se possa obter
a proteção dos interesses públicos.
Através disso, para que se possa compreender o poder de alcance dessa
proporcionalidade como se um princípio fosse é necessário observamos os textos
constitucionais modernos que nos auxiliam de forma eficaz e, dentre estes, temos a
Constituição de 1988 que nos traz os princípios jurídicos de acordo com regras e
modalidades de normas existentes. Com isso, a condição para essas normas é de
fundamental importância para a existência de uma coesão entre os importantes papéis
por eles desenvolvidos permitindo desse modo que se possa ter uma compreensão
da Constituição como se fosse um sistema aberto.
Isso é importante pelo fato de excluir a possibilidade de caracterizar como um
sistema jurídico de limitada racionalidade prática pelo fato de ser instituído por regras.
Por esse motivo, não podemos afirmar que se caracteriza como um sistema falho de
segurança jurídica.
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Então quando tratamos de regras e ação dizemos que os princípios possuem
um caráter superior relacionado com as regras por possuir um caráter mais estrutural.
Mas também podem ser usados para fazer o uso de interpretação e é importante
destacar as palavras de Edilson Mougenot (2008, p.34) ao citar que:

Aquelas normas que, por sua generalidade e abrangência, irradiam-se por
todo o ordenamento jurídico, informando e norteando a aplicação e a
interpretação das demais normas de direito, ao mesmo tempo em que
conferem unidade ao sistema normativo e, em alguns casos, diante da
inexistência de regras, resolvendo diretamente os conflitos.

Através desse pensamento vale dizer que os princípios são constitucionais
quando eles resultam da interpretação de nossa Carta Magna. Já para o professor
Celso Ribeiro Bastos, em sua obra Curso de Teoria do Estado e Ciência Política (1995,
p.143) afirma:
Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores
fundamentais da ordem jurídica. Isto só é possível na medida em que estes
não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua
força sobre todo o ordenamento jurídico. [...] Portanto, o que o princípio perde
em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-se sobre um semnúmero de outras normas.

Isso nos mostra que as regras não podem violar os princípios uma vez já
existentes e sim ficarem harmônicas com estes para que não sejam declarados
inconstitucionais.
Com isso, os princípios que são harmônicos com a Constituição Federal atuam
concretamente em todos os ramos do direito e, em especial, no direito penal e
processual penal. Logo, o que temos é uma atuação que impõe limites ao desejo de
punir do Estado ao dar ênfase ao jus libertatis e jus puniendi proporcionando assim
uma segurança maior ao indivíduo contra os poderes estatais.
É importante analisarmos bem algumas situações a qual os princípios não estão
harmônicos entre si, pois diferente das regras os princípios coexistem e devem se
complementar que é uma situação diferente das regras a qual tem validade uma sobre
a outra. Isso quer dizer que em determinadas situações um princípio tem precedência
sobre o outro.
Trata-se aqui de um princípio implícito que não está previsto de forma clara em
nossa Constituição cuja atuação estaria no poder de limitar a forma de atuar do Poder
Público dentre os direitos fundamentais do indivíduo. Assim o que acontece é que ele
impõe uma barreira ao Poder proporcionando um limite de atuação dele.
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Com isso, assinala BITENCOURT, (2009. p. 24).

Que: “o princípio da

proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo moderno”. O que temos
aqui é uma restrição às supostas restrições imposta pelo estado.
Ao tratamos dele fica evidente que também pode ser classificado como o
princípio dos princípios ou ainda superprincípio quando cita ser uma restrição da
restrição. Na verdade, isso culmina em uma aplicação justa do direito ao levar uma
adequação proporcional entre os meios empregados e os fins almejados. Tem por
finalidade residir no campo da hermenêutica constitucional, como intuito de resolver
os conflitos entre direitos fundamentais, seja este conflito vertical que é o direito
individual x direito estatal ou, ainda, horizontal que é o direito individual x direito
individua.
Apesar de não está de forma explicita na constituição, esse princípio não é mais
discutido sua aplicação neste campo do direito penal, uma vez que é valorizado por
se tratar de um princípio geral do direito que decorre das previsões constitucionais do
Estado-união.
Esse princípio é aplicado quando o magistrado em um caso concreto, em uma
situação fática e jurídica na qual dois princípios são aplicados, mas o seu conteúdo é
divergentes e tem por objetivo buscar uma conciliação entre ambos. Na sua forma
mais ampla, é considerado como uma proibição do excesso estatal, ou seja, quando
o estado ultrapassa os limites e aplica-se com intuito de que exista uma limitação ao
arbítrio ao tentar impor que uma norma só tem validade se os benefícios forem
maiores que os prejuízos que ela proporcionará.
Isso nos mostra que quando existe de um lado uma proibição que o estado é o
responsável por invadi a liberdade individual de maneira exagerada, nos traz a
condição de que o outro também se impõe que ele dê uma eficácia mínima aos direitos
assegurados, ou seja, o cidadão exige que seus direitos também sejam assegurados
pelo fato de existir uma proibição de uma proteção que é deficiente às garantias
individuais ao tentar vincular todos os poderes estatais.

3.2.

Subdivisão do Princípio da proporcionalidade
Ele está subdividido em três subprincípios que atuam em campos diferentes:
•

Necessidade;

•

Adequação; e
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•

Proporcionalidade em sentido estrito.
Então, segundo Alexy (2008, p.118), temos:

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de
princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades
jurídicas. Já as máximas da necessidade e adequação decorrem da natureza
dos princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades
fáticas.

Tratamos em sua forma “princípio da adequação”, no caso em que a medida
estatal deve ser forma idônea para atingir o fim a que se destina. Para tanto se faz
necessário que seja feito um exame de adequação meio-fim realizado de modo
empírico. Assim, tem por finalidade analisar a maior ou menor eficácia, porém com
intuito de atingir o objetivo perseguido.
Já na forma de subprincípio da necessidade, é conhecido como princípio da
indispensabilidade ou intervenção mínima. Neste caso, o que devemos fazer é indagar
se é indispensável essa medida restritiva de direito fundamental para atingir o
determinado.
No caso em que é usada a proporcionalidade em sentido estrito é conhecida
pela justa medida ao estabelecer que deva existir uma ponderação, ou seja, uma
análise qualitativa entre as desvantagens dos meios em relação às vantagens dos
fins. O que ocorre é que não pode de forma alguma haver uma desproporcionalidade
entre o meio e o fim. Pensando nisso, Robert Alexy em sua obra Teoria dos Direitos
Fundamentais (2008, p.167) diz: “quanto maior for o grau de não-satisfação ou de
afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do
outro”. Isso nos mostra que o autor tenta mostrar que as normas maiores em nosso
ordenamento devem ser analisadas e aplica-las ao caso concreto com a devida
necessidade.
Para podermos entender melhor essa divisão é necessária que façamos duas
análises diferentes na qual teremos casos abstratos e concretos de acordo com a
aplicação desse dispositivo.
Para tanto existe uma contrariedade acerca dos direitos fundamentais do jus
libertatis e do jus puniendi que deve ser resolvida através do princípio da
proporcionalidade. Desta forma, a prisão provisória é legítima de acordo com o que
nos traz Antônio Vieira (2008, p. 445) quando explica:
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a) for apta a realizar os seus fins declarados; b) se for à medida menos
gravosa capaz de realizar os pretendidos resultados; c) e se não significar,
em última análise, uma violência maior do que a própria pena que pode vir a
ser aplicada, na hipótese de condenação.

Com isso o autor nos mostra os ditames corretos para que exista tal prisão em
sua forma legítima ao especificar os casos em que realmente acontece o fato ilícito o
qual o agente é responsabilizado por sua conduta.
Assim, por esse motivo alguns doutrinadores fazem jus ao dizer negativa a
expressão “adoção brasileira de um sistema bipolar” pelo fato de ocorrer na aplicação
das medidas cautelares penas extremas ou brandas tendo por objetivo a criação de
um meio termo. Aqui prende o indivíduo ou o solta, não há um meio termo, ou seja,
medidas escalonadas. Isso mostra que existe uma, mas bipolaridade no sistema
judiciário na medida em que os magistrados ficam com uma tarefa árdua ao decretar
ou não a prisão preventiva.
Caso o juiz não aplique a medida mais extrema, pode deixar o acusado em
liberdade e, com isso, fica impossibilitado de impor alguma outra medida que tenha a
mesma finalidade com intuito de causar menos dano ao infrator por conta de termos
à ausência de previsão legal de outras medidas cautelares.
O que temos na verdade é um sistema o qual a prisão preventiva muitas vezes
é decretada sem necessidade por conta de não ter algum meio termo entre o extremo
e a liberdade o qual o juiz aplique com intuito de proteger a sociedade.
Adota então a prisão cautelar em detrimento ao direito do acusado.
Isso nos mostra que podemos aplicar o princípio da proporcionalidade em sua
forma de adequação pelo fato ser a única medida cautelar prevista no ordenamento
jurídico, é, em sua forma abstrata, é o caso legítimo para que seja aplicado. Já na
forma de necessidade, aplica-se no caso concreto, observando se presentes os
motivos legais de sua decretação, bem como sua indispensabilidade para assegurar
o desfecho processual, que deve ser o mais célere possível.
Mas referente à proporcionalidade em sentido estrito, temos que analisarmos
de forma a observar à eventual desproporção entre medida cautelar e o provimento
final do processo. O intuito é que o resultado final do processo com a prisão preventiva
imposta ao cidadão tem que ser razoável e proporcional a infração cometida por ele,
fazendo com que o meio não interfira de forma maior que o próprio fim do processo.
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3.3.

Princípio da proporcionalidade no Brasil
No Brasil o termo “princípio da proporcionalidade” foi usado pela primeira vez

por volta de 1993, pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Na época foi aplicado com
intuito de resolver determinado controle de constitucionalidade, na medida em que o
Tribunal deferiu medida liminar de suspensão dos efeitos da Lei paranaense nº
10.248/93, que impunha que o consumidor estivesse no momento da pesagem de
botijões de gás no ato da compra.
Apesar de não estar expressa no texto de nossa Constituição, podemos deduzir
esse princípio através da expressão “Estado Democrático de Direito”, o qual garante
ao indivíduo que se tenha de forma eficaz interesses individuais e coletivos partindose de uma hierarquia de valores que o legislador deve, necessariamente, respeitar.
Podemos também extrair do princípio da dignidade da pessoa humana, que é
um direito fundamento que está dentro do Estado Democrático de Direito e, além
disso, os também direitos individuais a ela inerentes.
O princípio da proporcionalidade, portanto, é reconhecido na Carta Magna de
1988 por reconhecer a pessoa humana como centro em torno do qual a legislação do
Estado deve pautar-se, de todo jeito, qualquer possibilidade de limitação relacionados
com os direitos e garantias que são assegurados constitucionalmente sem podermos
ponderada com outros valores constitucionais em jogo.

3.4.

Problemas referentes às prisões

O Sistema prisional brasileiro é marcado por histórias de superlotação nas
unidades de regime fechado. Atualmente, grande parte do país, enfrenta problemas
quanto à superlotação dos complexos prisionais e também de infraestrutura, pois a
maioria são construções antigas e bastantes desgastadas. Um ponto que chama
atenção é quantidade de pessoas por metro quadrado, a sua precariedade e
insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e
ao contágio de doenças.
Assim, esses fatores com a comida de má qualidade e uma alimentação
precária aos presos e, além disso, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a
insalubridade da prisão fazem com que aqueles que entrem em boas condições, de
lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com sua resistência física e saúde
fragilizada.
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Então o maior problema que enfrentamos é a superlotação e as doenças
advindas desse local insalubre à vida. Destaque de acordo com o estudo “a
terceirização de presídios no Estado do Ceará” para algumas doenças mais comuns
nos presídios como, por exemplo, presos portadores de distúrbios mentais, de câncer,
hanseníase e com deficiências físicas (paralíticos e semiparalíticos). Outro ponto
analisado por esse estudo é quanto ao tratamento desses presos, pois nem todos os
presídios possuem o setor da enfermaria para poder tratar deles. Com isso, a pessoa
que estiver em uma situação dessas, além de pagar com a pena restritiva de liberdade
acaba sendo duplamente penalizado, pois ele fica acometido a adquirir durante a sua
permanência no cárcere um estado de saúde que pode comprometer o seu direito de
ter acesso à saúde de boa qualidade prevista na Lei de Execução Penal, no inciso VII
do artigo 40.
Outro problema enfatizado por esse estudo no caso do Ceará estar relacionado
com as condições degradantes de vida, pois diversas Organizações nacionais e
internacionais denunciam o tratamento desumano, degradante e violento a que estão
submetidos os presos em nossas prisões. Dentro da cadeia, o modo de vida é
insalubre e é constante que eles convivam com medo de serem vítimas de uma
agressão física, sexual, dentre outras barbaridades carcerárias. Além disso, isso
ocorre pelo fato deste estarem sujeitos a um regime no qual não existe uma
assistência de boa qualidade para todos como, por exemplo, em questão educacional,
médica, jurídica, ou social.
Além disso, as construções seguem um padrão em todo pais, pois são
construções de concreto, pintura a base cal e piso de cimento queimado, bem como
os sistemas hidráulicos e elétricos encontram-se seriamente danificados. Baseados
em estudos temos parte que foi apresentado ao 2º Encontro do Ministério Público no
Cariri, realizado em Juazeiro do Norte, em 2002, mostraram que:

Em muitas unidades prisionais, as celas possuem várias goteiras, produzidas
por infiltrações espalhadas pelo teto, que acabam molhando os presos,
deixando o ambiente úmido e repleto de musgos. Nas paredes, há fios
descobertos, o que evidencia um claro risco de incêndio. Os chuveiros
consistem apenas de um cano que sai da parede. Nem sempre se tem água
corrente. Os vasos sanitários não possuem descarga, impregnando os
banheiros com um odor terrível" (ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NO CARIRI, 2002).
Freqüentemente, ouvem-se denúncias envolvendo corrupção, distribuição
desigual do alimento, assim como inúmeras queixas quanto à qualidade da
comida servida. Para agravar ainda mais a situação, "as áreas onde as
comidas são estocadas quase sempre estão sujas e, segundo declarações
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de presos, infestadas de insetos e ratos" (ENCONTRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO CARIRI, 2002) .

Outro problema que os presos enfrentam é em relação aos vestuários, pois de
acordo com o Artigo 41, I, 2ª parte, da Lei 7.210/84 diz que todo preso tem direito a
vestuário e, na realidade o estado não cumpre com o seu papel e desrespeitam com
esta determinação. Assim, de acordo com as palavras de José Carlos Félix da Silva,
ex-promotor da Vara de Execuções Criminais de Juazeiro do Norte, em estudo “a
terceirização de presídios no Estado do Ceará” salienta que: "os presos brasileiros
usam suas próprias roupas: o que eles estiverem vestindo quando foram presos e,
depois, o que suas famílias trouxerem ou o que eles comprarem. Dificilmente é
oferecido vestuário por parte do governo".
Quanto à aplicação do Princípio da proporcionalidade nos sistemas prisionais,
está baseado que diante os detentos possuírem direitos e garantias fundamentais
mínimas para sua sobrevivência, nesse ambiente, caracteriza-se pela desproporção
do sistema que é completamente antagônico na realidade no tocante as condições de
sobrevivência.
O que acontece é que não existe a aplicação desse princípio na prática nos
sistemas prisionais tendo que o detento submeter a tratamento degradante diante de
algumas situações atípicas como revistas em alas comuns a todos nos presídios. O
que acontece é que deveria seguir um rito comum a todos, mas muitas vezes a
aparecia é quem dita às regras nesse local, aqueles que possuam uma melhor
visualização nos “olhos dos comandantes e subordinados” que ali estão para cumprir
apenas com a função de cuidar daquelas pessoas da melhor forma possível para que
exista a real função de cumprimento do sistema penal, ou seja, objetiva-se que o
cidadão seja modificado para melhor. Na prática isso não acontece e a desproporção
as penas aplicas internamente nos sistemas prisionais é exorbitantemente inerentes
as que deveram de fato ser usadas.
Com isso, nota-se que não existe uma proporção em sua forma máxima dentro
do sistema penal. Ou seja, o princípio da proporcionalidade se fosse aplicado como
deveria, nas prisões, iria diminuir algumas situações de conflitos internos entre os
detentos, as leis internas iriam fluir com mais dinamicidade e existira uma maior
harmonização dentro do complexo que é o intuito e objetivo esperado pelo sistema
penal.
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A proporcionalidade teria que existir de forma mais eficaz realmente no sistema,
pois o intuito dela é o de aplicar aos cidadãos que ali estão uma interação maior entres
uns com os outros e fazer com que problemas sejam de fato resolvidos dentro do que
se espera.

3.5.

Origem do Princípio da Proporcionalidade
A origem do princípio da proporcionalidade está ligada à evolução dos direitos

e garantias individuais da pessoa humana, olhadas a partir do surgimento do Estado
de Direito na Europa.

Nas palavras de Willins Santiago cita o que, de fato, se caracteriza esse
princípio e, assim temos:
A ideia de proporcionalidade tem sua origem vinculada ao Estado de Direito,
criado com a finalidade de promover a separação de poderes e a submissão
dos órgãos estatais à lei, com respeito aos direitos fundamentais dos
indivíduos a ele submetidos.

Seguindo a linha de raciocínio do auto, ele afirma que o marco histórico para o
surgimento desse tipo de formação política, ou seja, o Estado de Direito, a Magna
Carta inglesa, de 1215, que, esclarece: “o homem livre não deve ser punido por um
delito menor, senão na medida desse delito, e por um grave delito ele deve ser punido
de acordo com a gravidade do delito”.
Na verdade, apesar da ideia de proporcionalidade, ainda ser um pouco difusa,
surge com isso, a concepção de justiça e se aperfeiçoa até ser visualizada, como
efetivo princípio, em que era a base da consciência de que existiam direitos oponíveis
ao próprio Estado e que ele, por sua vez, deveria propiciar o respeito desses direitos.
No que se refere ao Direito Penal, na Idade Antiga e Idade Média já se falava
em proporcionalidade e, estas, encontravam referências à proporção entre o crime
cometido e a sanção imposta ao indivíduo. Para que esse conceito de princípio evolua
será necessário que se desenvolvam outros pilares do direito como, por exemplo, os
pressupostos do Direito Penal Moderno, como, por exemplo: a legalidade, igualdade,
mensurabilidade das penas.

Assim, o conceito de proporcionalidade como um princípio proporcional, que
está apto a realiza qualquer atividade legislativa penal, só foi desenvolvido através de
impulsos propiciados por diversas obras iluministas. Nesse período diversas obras
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surgiram e, algumas foram importantes para o Direito como obras de Montesquieu e
Cesare Beccaria, destaque para parte do trecho da obra de Beccaria ao dizer:
A grandeza das penas deve ser relativa ao estado da nação mesma. Mais
fortes e sensíveis devem ser as impressões sobre os espíritos endurecidos
de um povo apenas emergido do estado selvagem. É preciso o raio para
abater um leão feroz que não se abala com o disparo do fuzil. Mas à medida
que os espíritos se abrandam nos estados de sociedade, cresce a
sensibilidade e, com ela, deve decrescer a força da pena, se houver que se
manter constante a relação entre o objeto e a sensação. De quando se viu
até agora pode tirar-se um teorema geral muito útil, mas pouco conforme ao
uso, esse legislador ordinário das nações, a saber: para que cada pena não
seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão privado, deve ser
essencialmente pública, rápida, necessária, mínima possível nas
circunstâncias dadas proporcional aos delitos e ditadas pela lei.” (BECCARIA,
1764).

Mas existem outros pensadores que tem uma visão diferente a cercado tema e
dentre eles temos Magalhães Gomes que diz que a origem desse princípio é penal e
a posterior esse princípio passou para a ceara administrativa. Desta maneira, o autor
afirma que:
Importante destacar que este conceito de proporcionalidade, originado no
direito penal, foi repassado para o direito de polícia durante a sua etapa de
concepção liberal, ocorrida no século XIX, cuja característica maior foi o
fortalecimento da proteção das esferas jurídicas individuais através do
reconhecimento constitucional dos direitos que limitam o exercício do poder
policial. (GOMES, 2003. p. 50).

Para que exista a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade no
ordenamento do direito brasileiro é necessário que se tenha uma ponderação entre o
fato crime e a respectiva pena, ou seja, o princípio da proporcionalidade impõe que
faça uma avaliação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto
em perigo e o bem de que pode alguém ser privado. No entanto, o conceito de
proporcionalidade como um princípio jurídico, com índole constitucional, vem sendo
desenvolvido ainda nos dias de hoje.

3.6. Princípio da proporcionalidade nas prisões cautelares

Atualmente, a substituição da prisão cautelar por medidas menos gravosas, que
satisfaçam suficientemente, e com menor dano, as exigências cautelares, é uma
tendência que se apresenta cada vez mais forte no direito comparado, facilitando,
desse modo, a reabilitação social do acusado.
Todos os códigos processuais modernos criaram um sistema de medidas
substitutivas, restringindo a prisão provisória aos casos de extrema necessidade. No
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nosso sistema jurídico, ao contrário, faltam medidas intermediárias entre a liberdade
e a prisão.
Sobre os sistemas das prisões provisórias, BENETII refere:
O chamado princípio da proporcionalidade, pelo qual a prisão preventiva não
pode ser imposta caso não exista adequação da grave restrição de liberdade
à infração imposta e à pena prevista. Desse princípio resulta a
inadmissibilidade da prisão preventiva relativamente a pequenas infrações,
para as quais não seja prevista pena privativa de liberdade." (RT 669/271).

A proporcionalidade é autônoma, legitimando-se nos valores de justiça. Além
de estabelecer um critério valorativo constitucional das restrições dos direitos, propicia
um direcionamento na atividade hermenêutica, tornando-se um importante
instrumento de combate às arbitrariedades. Assim, surgiu no Direito Administrativo,
para as atividades policiais, e alastrou-se, posteriormente, a todo o Direito Público,
inclusive ao Direito Penal.
O princípio da proporcionalidade é, pois, uma construção do pensamento
jurídico, inerente ao Estado de Direito, que exige do Estado exercício moderado de
seu poder.
A primordial função do princípio da proporcionalidade vincula-se ao Direito
Constitucional na esfera dos direitos fundamentais, onde serve basicamente à
proteção da liberdade e dos princípios e garantias fundamentais.
Visando

a

dar

eficácia

a

direitos

fundamentais,

apresenta-se

a

proporcionalidade num contexto normativo como garantia especial de limite ao Poder
Público, exigindo desta atuação adequada e justa.
O princípio da proporcionalidade, em sentido restrito ou princípio da "justa
medida", significa que uma lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser
inconstitucional, quando adote "cargas coactivas" de direitos, liberdades e garantias
"desmedidas", "desajustadas", "excessivas" ou "desproporcionadas" em relação aos
resultados obtidos. (CF. CANOTILHO, 1995).
Nicolas GONZALES, do mesmo modo, aceitando a construção elaborada pela
jurisprudência e pela doutrina alemã, apresenta dois pressupostos do princípio da
proporcionalidade: um formal, constituído pelo princípio da legalidade, e outro
material, o princípio da justificação teleológica. O primeiro exige que toda medida
limitativa seja prevista pela Lei; e o segundo, um fim legítimo justificativo da ingerência.
Apresenta, ainda, dois requisitos: um extrínseco, constituído pelos requisitos da
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judicialidade e motivação, e outro intrínseco, constituído pelos princípios da
idoneidade, necessidade e da proporcionalidade no sentido estrito.
O princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se vinculado ao princípio
da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade emana, também, da proibição
de penas cruéis da determinação da individualização da pena. Ademais, na Carta
Magna, o princípio da proporcionalidade vem consagrado de forma implícita no artigo
5º, parágrafo 2º, o qual se refere à parte não escrita ou não expressa dos direitos e
garantias da Constituição, bem como da essência do Estado Democrático de Direito
e dos princípios por ele consagrados.
Assim, a declaração de que o Brasil se constitui um Estado Democrático de
Direito, tendo, como fundamento, a dignidade da pessoa humana, e, como objetivo, a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, configura-se como valores e
princípios fundamentais, que são pilares básicos para vigência do princípio da
proporcionalidade.
Em sede de processo penal, que supõe confrontação indivíduo estado, o
princípio assume relevo especial. A exigência da proporcionalidade nessa ordem,
como garantia jurídica fundamental, reforça a íntima conexão entre Direito
Constitucional e Direito Processual Penal.
A importância da aplicação prática no devido processo legal está em discutir, à
luz da proporcionalidade ou da razoabilidade, a conveniência das custódias corporais
cautelares, como as prisões temporárias, preventivas, provisórias, decorrentes de
flagrante e das sentenças condenatórias, além das provas ilícitas.
A manutenção dessas formas de prisão só se admite no limite exato do princípio
do devido processo legal que é o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade.
Tudo que exceder tal medida se afigura inconstitucional e deve ser rejeitado pelos
tribunais.
Com isso, o princípio da proporcionalidade destina a conduta do juiz
relacionada ao caso concreto, pois é feito a análise dos requisitos do fumus commissi
delicti e do periculum libertatis, com intuito de ponderar a medida imposta com a
finalidade pretendida.
O princípio da proporcionalidade não deve ser pretendido tendo como
parâmetro a pena decretada pelo delito, no entanto considera-se a pena que tem que
ser aplicada o final da sentença condenatória. É apenas em uma situação restrita que
e com bases nos elementos concretos existentes nos autos, que o controvertido terá
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que se submeter a pena privativa de liberdade, assim a prisão cautelar tem que ser
proporcional a sentença aplicada pelo juiz. Outro ponto importante é que a
proporcionalidade é parâmetro para a manutenção ou revogação da prisão preventiva.
O que ocorre é que se durante o processo penal as provas obtidas demonstram que
a pena a ser aplicada não é a privativa de liberdade, este caso, cabe ao juiz revogar
a prisão cautelar.

3.7. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva e a aplicação do
princípio da proporcionalidade
No tocante as medidas cautelares são providências as quais o Estado busca
proporcionar a utilidade da efetividade da tutela jurisdicional. Com isso, trata acerca
do tema Aury Lopes ao afirmar que:
Fica evidenciado, assim, que as medidas cautelares não se destinam a fazer
justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do
respectivo processo penal de conhecimento. Logo, são instrumentos a
serviço do instrumento processo; por isso, sua característica básica é a
instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. (LOPES JUNIOR, Aury, op.
cit., p. 127).

Assim, com o advento da Lei nº 12.403/2011 dar-se origem as medidas
cautelares pessoais alternativas, ou ainda chamadas de medidas cautelares
subjetivas diversas da prisão provisória. Essas modalidades de pena comumente
precisam ser efetivadas com urgência. Com isso, vale destacar que essas medidas
devem ser utilizadas sobre o amparo do princípio da proporcionalidade com intuito de
evitar que exista a restrição aos direitos fundamentais do acusado.
Com intuito de inserir a proporcionalidade como aplicação das medidas
cautelares, o código penal sofreu algumas modificações e adequações da
proporcionalidade e sentido estrito dado através da modificação do art. 282, do CP.
Assim, os critérios utilizados para aplicação das medidas alternativas à prisão estão
baseados nos arts. 282 e 283 do CPP, in verbi:
Art. 282 (redação dada pela Lei nº 12.403/2011). As medidas cautelares
previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 444 Série
Aperfeiçoamento de Magistrados 4t Curso “O Novo Regime Jurídico das
Medidas Cautelares no Processo Penal” I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.
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Já o artigo 282, II, mostra a adequação com ajuda do princípio da
proporcionalidade, a qual o magistrado escolhe quais serão as medidas a serem
aplicadas. Assim, o artigo 282, II, responde quanto à aplicação de a prisão preventiva
ser substituída pelas medidas alternativas cautelares, pois elas têm cabimento de
acordo com texto in verbi acima.
Medidas cautelares são as medidas alternativas à prisão, imputadas nos casos
em que o condenado cometeu crime de menor potencial ofensivo na maioria das
vezes, ou quando não é de interesse do Estado manter o réu sob custódia devido aos
fatores inerentes à sua prisão. Como por exemplo, quando se trata de réu primário.
Essas prisões têm como intuito tanto amenizar a pena, para que haja
proporcionalidade entre o crime e a punição, quanto para diminuir o abarrotamento
das prisões. Nesse sentido trata Santos:
As chamadas medidas cautelares alternativas a prisão se encontram
inseridas no art. 319 do Código de Processo Penal e certamente foram a
maior inovação trazida pela lei 12.403/11 que reformou a matéria de prisão
no Brasil.
Anteriormente a doutrina denominava o sistema de prisão e liberdade
provisória no Brasil de sistema bipolar, pois, o magistrado ou mantinha o
indiciado ou réu preso preventivamente ou concedia ao mesmo a liberdade
provisória com ou sem fiança. Desta forma não tinha o juiz alternativa tendo
em vista a existência de completa omissão legislativa.
Com o advento da lei 12.403/11 esse cenário se modificou, pois, foi inserido
o art. 319 no Código de Processo Penal e este enumera as chamadas
medidas cautelares alternativas a prisão, dando ao magistrado mais opções
e causando o fim do sistema bipolar ,(SANTOS 2015).

Como bem se sabe, essas medidas se tratam de uma forma alternativa para
que o réu, uma vez condenado pague sua divida com a sociedade sem a necessidade
de ser privado da liberdade em estabelecimento prisional. Existem diversas formas de
prisão cautelar, estão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal elencado
abaixo, in verbi:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
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VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser
inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento
a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de
resistência injustificada à ordem judicial;
“IX - monitoração eletrônica.”

O inciso I, nessa situação, trata do condenado que, na primeira audiência de
instrução, fica ciente através do juiz de todas as ordens que deverá cumprir. Fica,
este, restrito a ordens judiciais tendo que cumprir os prazos a risco, pois em caso de
descumprimento pode o juiz dar entendimento que a aplicação da medida alternativa
ao condenado pode ser substituída e aplicada uma pena mais grave. Com isso, o
condenado tem que ir ao juiz periodicamente para prestar depoimento dos serviços
ofertados em alguma Instituição.
O Inciso II, informa que o acusado por medida de segurança é preferível manter
distância de determinados locais com intuito de manter a ordem social. Posto isto, fica
restrito a frequentar alguns estabelecimentos como bares com intuito de que o
acusado não provoque novos constrangimentos.
O inciso III, trata que, por medida de segurança, o acusado ou indiciado deve
manter distância de determinadas pessoas com objetivo de não provocar novo dano
a outrem, tendo em vista, o suposto delito já cometido. Assim, fica proibido
judicialmente de vê ou está em locais em que essas pessoas estejam.
O inciso IV, trata de situação em que o acusado em hipótese alguma poderá
sair da comarca que reside sem autorização prévia do magistrado. Diante mão, fica
restrita apenas a comarca que reside posto que seja necessária sua presença para o
bom andamento do processo.
O inciso V aborda situação em que o indiciado deverá obedecer a determinados
horários fixados pelo magistrado devendo recolher ao domicílio no período noturno.
Em situação em que o mesmo trabalhe fica ciente que o mesmo deverá em dias de
folga e feriados recolher também.
O inciso VI, fica proibido de exercer qualquer atividade pública seja ela de
natureza financeira, econômica em situações em que o acusado possa usar desse
artifício para praticar alguma infração penal.
O inciso VII, aborda a temática de que o acusado que esteja sujeito a internação
provisória pelo fato de ser considerado inimputável ou semi-imputável na hora, depois
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que cometa o suposto crime com violência ou grave ameaça. Fica então acobertado
aquele que por ventura venha a cometer algum crime nessa situação devendo
magistrado aplicar uma pena de acordo com o laudo pericial.
O inciso VIII, o magistrado aplica fiança ao acusado em situação para assegurar
o comparecimento de atos e também com intuito de dar o bom andamento ao
processo ou situação de resistência.
O inciso IX, fica ciente que o acusado deve usar tornozeleira, ou seja,
monitoramento eletrônico como medida de punição. Nesse caso, fica restrito a
algumas áreas limítrofes de sua região não podendo sair dela sem prévia autorização.
Diante do exporto fica ciente que o magistrado poderá aplicar algumas medidas
usadas como remédio ao cidadão que cometeu alguma conduta ilícita. Com isso, “A”
que prática crime de homicídio e “B” que pratica crime de furto diante o código penal
ambos possuem penas diferentes para cada caso. Assim, o princípio da
proporcionalidade é usado aqui para que o juiz aplique a pena correta, ou seja, nem
a mais e nem a menos, e que o acusado pague apenas pelo crime que praticou.
Em hipótese alguma se pode aplicar alguma pena se não a do delito cometido
pelo indiciado ficando o magistrado em um sistema de peso e contrapeso tendo que
aplicar a pena dentro dos limites previstos em leis baseando-se na legalidade, eficácia,
razoabilidade e proporcionalidade das leis para que ninguém sai beneficiado ou
prejudicado. Assim, o objetivo desse princípio é que as penas sejam aplicadas de
acordo com o crime que indicado cometa não podendo este ser aplicado uma pena
superior ao crime que tenha cometido.
Diante dos fatos, não podemos aplicar a mesma pena imposta nos crimes
praticados por “A” em “B” que praticou uma conduta menos gravosa. Fica ciente que
“B” a proporcionalidade tem o intuito de garantir esse desenvolvimento no processo
legal objetivando-se o melhor resultado.
Logo a proporcionalidade, como princípio, aplicado nas medidas alternativas à
prisão é analisada pelo magistrado que pretende resolver a lide com clareza,
objetividade, eficácia e baseado nas leis e jurisprudências dos Tribunais Superiores
com intuito de que o indiciado cumpra apenas a pena do delito que cometeu sem que,
esta, não seja superior a conduta cometida garantida, assim, a proporção entre o
crime praticado e a pena a ser cumprida.
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CONCLUSÃO

O Código Penal, lei responsável por reger as práticas criminosas ocorridas no
nosso país, tem por objetivo aplicar medidas punitivas e ressocializar os condenados
para que após o cumprimento de sua sentença, ou seja, após pagarem sua dívida com
a sociedade, possam voltar a esta e contribuir de maneira eficaz para o
desenvolvimento do Brasil enquanto nação.
Através do presente estudo, foi possível obter a devida compreensão sobre
todos os fatores que influenciam na aplicação das penas, como sua evolução e
adaptação através da história. É fato que as penas têm que se adaptar de acordo com
o contexto social em que incorrem, todavia não podemos esquecer que as penas
devem como dito acima, ressocializar quem a cumpre, e não apenas puni-lo.
Vimos que através dos tempos, diversas teorias foram criadas, falamos
especificamente da teoria do abolicionismo penal, na qual o objetivo era abolir, retirar
o sistema punitivo do ordenamento jurídico e o Direito penal com um todo.
Já a teoria minimista, visava interferir da maneira mais sútil possível no tocante
as penas, afinal o abarrotamento das prisões por si só já se mostrara uma punição
para os detentos que em face disso, eram até são, muitas vezes, forçados a viver sob
condições de vida sub-humanas.
Também foram abordadas em nosso estudo, a eficácia das penas alternativas
à prisão, que para muitos doutrinadores e grande parte da sociedade são tidas como
ineficazes tanto em inibir quanto em punir a pratica de delitos, dessa forma gerando
grande comoção em meio a população, e discordância em relação ao tema por parte
de muitos doutrinadores.
Tratando especificamente do principi0o da proporcionalidade, vimos que as
prisões brasileiras, no sentido de acomodamento dos detentos principalmente, não só
deixam a desejar como se mostra deveras caótica. O caso é que temos uma imensa
demanda de detentos, que deveriam ser alocados por parte do Estado a
estabelecimentos prisionais que fossem proporcionais aos delitos cometidos, contudo
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não é o cenário que se apresenta em nosso país. Falando não só dos casos em que
os detentos são obrigados a viverem sob condições muito abaixo das propostas pela
legislação, mas também do fato de muitos Estados da Federação, não possuírem
estabelecimentos prisionais que sejam adequados a certos tipos de delitos.
Por exemplo, Alagoas que não possui prisão agrícola que seria destinada aos
condenados ao regime semiaberto.
O cenário brasileiro, nos mostra um descaso exorbitante por parte do Estado,
este que por sua vez deveria ser mais presente no tocante aos condenados
atualmente vivendo sob o regime prisional.
O Princípio da Proporcionalidade, visa justamente que as penas sejam
proporcionais aos delitos cometidos, isso é o que os magistrados devem buscar
quando proferirem uma sentença, toda via não ocorre devido ao fato de não
possuirmos um sistema prisional punitivo que seja adequado e possa seguir esse
importante princípio como deve ser feito.
O Princípio da Proporcionalidade, e não só ele, mas juntamente com o Princípio
da Razoabilidade, são dois seguimentos se suma importância para alcançar um
sistema punitivo e ressocializador mais justo e efetivo.
Tanto o STF quanto o STJ, em suas decisões, visam aplicar de maneira efetiva
o princípio da proporcionalidade, entretanto muitas vezes são frustradas essas
decisões, devido ao caótico sistema prisional.
Porém, com base nos subprincípios da adequação, da necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito, ambas a cortes visam uma melhor aplicação das
medidas punitivas, buscando cada vez mais um melhor Estado Democrático de
Direito.
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