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RESUMO 

 

O presente trabalho parte da demonstração de não ser o ideal de ressocialização, enraizado na 

cultura jurídica brasileira, resultado de elaboração científica. Para tanto, recorre aos textos dos 

precursores, de onde se extrai que a construção desse fim para a pena de prisão se deu com o 

intuito de humanizar o cárcere, mas sem a comprovação empírica de sua viabilidade. 

Entretanto, a prática jurisprudencial brasileira coletada demonstra certo descaso para tal 

evidência. Mesmo diante da violência que permanece imperando na pena de prisão, inúmeros 

julgados comprovam que os tribunais continuam a usar a ressocialização como fundamento 

para agravar a pena privativa de liberdade.  O Direito perde a sua capacidade de comunicação 

ao abandonar a realidade como ingrediente. Decisões judiciais, ao usarem termo desacreditado 

pela história, desistem do diálogo com a sociedade. O princípio da legalidade, com seus 

pressupostos de clareza e objetividade, fica igualmente prejudicado, com a sanção penal 

subordinada a uma crença obscura e impossível no meio carcerário. 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. 

 

Palavras-chave: ressocialização – dignidade da pessoa humana – princípio da legalildade – 

execução penal – jurisprudência – diálogo.  

 

 

 

 



 
 

RIASSUNTO 

 

Il presente lavoro comincia con il dimostrare come l'ideale di risocializzazione, ben radicato 

nella cultura giuridica brasiliana, non sia il risultato di elaborazione scientifica. Pertanto, si 

ricorre ai testi dei precursori, dai quali si desume che l'elaborazione di questo scopo di 

risocializzazione per la reclusione in prigione, derivò dall'intenzione di umanizzare il carcere, 

ma senza alcuna prova empirica della sua validità. Nel frattempo, la pratica giuridica 

brasiliana tutta dimostra una certa noncuranza per tale evidenza. Anche davanti alla violenza 

che continua a regnare nella condanna in carcere, innumerevoli condanne provano che i 

tribunali continuino ad usare la risocializzazione come fondamento per aggravare la pena 

privativa di libertà. Il Diritto perde la sua capacità di comunicazione quando abbandona 

l'ingrediente della realtà. Le decisioni giudiziali, per usare un termine disprezzato dalla storia, 

non cercano il dialogo con la società. Il principio di legalità, con i suoi presupposti di 

chiarezza ed obiettività, prosegue ugualmente pregiudicato dalla sanzione penale subordinata 

ad una credenzaoscura ed impossibile nel mezzo carcerario. Così, assumendo che la condanna 

alla prigione non si trasformi in maniera ancora peggio con l'abbandono definitivo di una 

credenza smentita dal tempo, si conclude che sia il rispetto della dignità dell'essere imano, 

fondamento dello Stato Democratico di Diritto, sufficiente per l'intuizione di continuare con la 

ricerca di una sanzione penale meno disumana. 

 

 

Parole-chiave: risocializzazione – dignità dell’essere imano – principio di legalità – 

esecuzione penale – giurisprudenza - dialogo 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work is part of the demonstration of not being the ideal of resocialization, rooted 

in the Brazilian legal culture, resulted of scientific development. To do so, it turns to the texts 

of the precursors, from where it extracts that the construction of this order to the imprisonment 

took place in order to humanize the prison, but with no empirical proof of its viability.  

However, the Brazilian judicial practice collected shows such disregard to that evidence. Even 

before violence that still prevails in the imprisonment, many decisions shows that the courts 

continue to use resocialization as a basis to aggravate the sentence of imprisonment. The law 

loses its ability to communicate when abandons the reality as an ingredient. Judicial decisions, 

by using the term discredited by history, give up the dialogue with society. The principle of 

legality, with its assumptions of clarity and objectivity, is also affected, with the penalty 

subjected to a obscure and impossible belief in the prison.  Thus, assuming the possibility that 

imprisonment will not become more ruthless with the abandonment of a belief ultimately 

undone by the time, it appears to be the respect for human dignity, the foundation of the 

democratic rule of law, sufficient to order to continue to seek a criminal penalty less inhuman. 

 

Keywords: resocialization – human dignity – principle of legality – penitentiary law – 

jurisprudence - dialogue 
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Conflito entre ressocialização e princípio da legalidade penal 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 O correto em uma introdução a um trabalho científico, principalmente de natureza 

jurídica, é que o autor apresente seus objetivos e sua metodologia, sem ser comum a confissão 

referente aos sentimentos motivadores 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 traduzida 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 conclusão 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 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. 
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 Várias obras criticam a prisão, enquanto o número de trabalhos sobre direito 

penitenciário é cada vez mais escasso, como se o cárcere estivesse sendo abolido aos poucos, 

embora esteja acontecendo 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 trabalho 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 ultrapassados. 

 Na sociedade pós-moderna1, as ciências, o sistema jurídico, o político, 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 

deficiências, 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 ressocializador como um dos fins da pena privativa 

de liberdade. A busca na 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 inutilidade. Se a aspiração por uma pena 

                                                 
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 referências 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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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 reforçar 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. 

 Posteriormente, no terceiro item do segundo capítulo, uma reflexão 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 forma 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 princípio 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 obstante, 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 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei), muitas decisões nessa 
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área ainda recebem uma carga enorme de critérios subjetivos, a maior parte deles 

fundamentados no ideal da 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 

previamente 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 penitenciária, 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 (CAMARGO, 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 credibilidade 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 

paradoxalmente 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. 
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 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 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 verdadeiras e as falsas. A 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 capítulo, procurar-se-á 

identificar na jurisprudência penal e em alguns procedimentos de execução penal, as 

subjetividades inerentes ao discurso 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 judiciário 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 
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inúmeros presos fiquem sujeitos ao capricho do juiz, do psicólogo ou do agente de segurança 

da ocasião. 

 O hábito do encarceramento tem tornado insensível quem atua diretamente com a 

prisão e a jurisprudência coletada neste trabalho demonstra bem o quanto o próprio judiciário 

não se importa com a fundamentação de seus veredictos quando estes favorecem a prática 

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 consequências (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 jurídico-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 preconceituoso 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, sobretudo 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 encarcerados, 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 
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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 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 cientificismo, 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 legitimidade 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 racionalidade, 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 parâmetro 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 ressocialização, mas de integração social, conforme 

entendimento e proposta do grande criminólogo crítico Alessandro Baratta” (SÁ, 2004, p. 21).  

                                                 
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) 
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 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.  

 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 experto 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 governamentais, 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. 
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 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 consegue 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. 

 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 

irresistivelmente 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 oportunidade 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 participação na execução da pena (Art. 4º da LEP), 

quando “o poder econômico 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 Capítulo) 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 Capítulo) perquirir se a 

desconstrução dessa base traz maiores garantias ao cidadão preso, em uma crítica à 
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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 a necessidade 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 ou 
ambíguas “declarações de intenção reabilitadora” no pensamento 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 

utilidade, 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 argumentos deste trabalho, 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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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 De tudo pode ser acusado este trabalho, de exageros ou de julgamentos equivocados, 

menos de ele não ter sido escrito com liberdade. Alguns trechos estão em forma de desabafo, 

outros demonstram sério desânimo, e talvez grande parte tenha se afastado realmente do 

conceito tradicional de ciência. Quanto a esta última observação, nos defendemos utilizando a 

ideia de pós-modernidade e de aceitação de que a ciência de hoje deve conviver com as 

dúvidas inerentes à complexidade da natureza humana, mas de uma forma geral chegamos ao 

fim com a sensação de termos satisfeito e exaurido a proposta inicial de pesquisa. 

 Por certo tivemos limitações, porque circunscritos a um tema. Com certeza também 

novas ideias surgirão e, encerrado o texto, não poderão mais ser incluídas. Mas, já que falamos 

tanto de diálogo, tal constatação é inerente ao processo de criação, ao processo do pensamento 

que se constitui em uma dialética interminável. Portanto, não achamos que tudo foi dito e 

encerrado, sentimos apenas termos esgotada a primeira palavra no início de um diálogo que 

pode continuar sendo travado na própria reflexão do autor ou frente às críticas do leitor. 

 Assim, quando chegamos ao momento de concluir, percebemos que as conclusões se 

espalharam durante todo o texto e que, na verdade, não são conclusões, no sentido de 

definição que o termo carrega. Chamamos de conclusões somente por não termos encontrado 

outra palavra para definir o estado de nossa incapacidade de prosseguir no raciocínio, o limiar 

de nosso pensamento. Conclusão é até onde conseguimos chegar em determinado momento e 

em determinadas circunstâncias. 

 Aliás, esse é um óbice que entendemos diretamente ligado ao tema prisão. Qualquer 

discussão em torno dessa forma de punir sempre sofrerá o contágio de sua irracionalidade. O 

cárcere não aceita conclusões, porque o cárcere é o abandono da própria racionalização.  

 Sinceros desde o início a respeito de nossa ideia sobre o mal que é a prisão para a 

sociedade, procuramos intercalar nossas observações sobre regras de direito com a 

representação que possuímos da prisão. Achamos importante tal procedimento porque falar de 

direito penal, e principalmente de execução penal, sem realçar constantemente o que o 

ordenamento jurídico tem de desumano e fantasioso, é contribuir para a perpetuação do 

arbítrio. 
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 É chegada a hora de a ciência do direito assumir toda a repugnância que o cárcere 

causa, de abrir espaços para expressões de asco e de terror que despertam a visão das celas 

imundas, insalubres e promíscuas de nossas prisões, com nossos semelhantes, seres humanos 

amontoados, alimentando-se, dormindo em pé ou uns sobre os outros durante anos. E o que 

parece exagero em tal manifestação só parece porque o cárcere está distante, valendo aqui a 

máxima citada por Adorno de que “somente o exagero consegue veicular a verdade” (1995, p. 

44). 

 Os pensadores pesquisados neste fazem parte da história do direito penal, ajudaram a 

construir o conhecimento que se tem hoje da prática punitiva do Estado, e em suas obras 

muitas vezes são encontradas expressões negativas sobre o cárcere. Todavia, estas ficaram 

para trás, foram silenciadas em nome de uma ordem jurídica que deve permanecer íntegra, ao 

menos no papel. Insistir na dicotomia existente entre a realidade do cárcere e a ficção da lei, é 

obrigação de todos que têm compromisso para com a verdade. 

 As dúvidas, inúmeras vezes esboçadas pelos precursores, e propositalmente exploradas 

neste trabalho, demonstram que a certeza do direito não se construiu cientificamente 

justamente porque houve o esquecimento de tais dúvidas.  Se “o prosseguimento de um 

objetivo impossível do ponto de vista histórico e social é inteiramente contrário a uma visão 

científica do mundo” (REICH, 2001, p. 223), retornar às dúvidas dos textos originais é 

primordial para demonstrar nunca ter havido uma meta decretada, e que a verdadeira meta 

científica está em admitir a constante possibilidade de alteração da própria meta. 

 No entanto, quando estivemos especificamente falando da interpretação 

jurisprudencial, esforçamos-nos em apontar saídas lógicas para determinados dispositivos e 

regras jurídicas. Ainda que a inutilidade do cárcere nos indique seja qualquer interpretação 

sempre mais lógica se for feita no sentido de menos encarceramento, nossa análise tentou 

buscar outros argumentos que, dentro da limitada sistemática do ordenamento, sejam mais 

condizentes com os seus próprios ditames. 

 As duas primeiras premissas deste trabalho se confirmaram. Primeiramente a de que o 

termo ressocialização nunca resultou de um dado empiricamente comprovado. Nasceu no 

contexto de um ideal humanizador das prisões e acabou servindo mais como legitimador do 
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que como motivo de efetiva reforma. Subterfúgio, reduzido a instrumento de retórica, para 

convencer a sociedade e o Estado de que era necessário investir na prisão, melhorando-a, mas, 

como consequência, sustentando-a. 

 A política criminal dos últimos anos é exemplo do quanto a prática punitiva sabe da 

ineficácia da prisão para qualquer tipo de reeducação. O encarceramento puro e simples é a 

regra, a construção de penitenciárias de segurança máxima cada vez mais distantes da cidade, 

o abandono do pouco que havia de assistência ao preso, a inexistência de estabelecimentos 

penais para sanções a serem cumpridas em semiliberdade, são circunstâncias cada vez mais 

evidentes. Por isso não nos ativemos aos trabalhos de criminologia que comprovam quanto 

ganha terreno a política penitenciária excludente, a qual há muito abandonou qualquer ação 

ressocializadora no sentido que advogavam todos os reformadores da história. 

 E para os fins deste trabalho não se fazia necessário mesmo falar sobre o desgaste do 

ideal ressocializador, pois o que demonstramos na prática judicial foi justamente o contrário: o 

uso demasiado do termo ressocialização pelos tribunais brasileiros, como se a atividade 

ressocializadora do cárcere estivesse em pleno apogeu, como se se tratasse de um ideal recente 

para o direito, passível de ser usado como argumento de justiça. 

 As críticas ficaram igualmente espalhadas no decorrer do texto, quando foram 

analisadas algumas regras penais e suas interpretações, mas pode ser ressaltado o contraste que 

é um tribunal agravar a pena de um cidadão com base no argumento ressocializador. Tais 

decisões falam por si mesmas, a falta de vínculo com a realidade é clara, mas procuramos 

propor outras interpretações que dessem maior coerência à aplicação de cada regra examinada, 

tendo como principais as seguintes: 

 a) O regime inicial da pena, estabelecido com base nos parâmetros do art. 59 do 

Código Penal, não pode ser fixado de forma mais grave sob o argumento de que assim se está 

fazendo para fins de ressocialização; 

 b) A remição (art. 126 da LEP) é direito a ser concedido ao preso quando este não 

trabalha por falta de atividade que deveria ter sido ofertada pelo Estado (remição ficta é termo 

usado para desprestigiar, e assim negar, direito evidentemente previsto em lei); 
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 c) A progressão de regime (art. 112 da LEP), ao ser analisada sem levarmos em conta o 

ideal ressocializador, prestigiando-se os critérios mais objetivos possíveis, em nome 

igualmente do princípio da legalidade, deve ser concedida para qualquer dos regimes 

posteriores, de acordo com o tempo de pena do sentenciado (Progressão per saltum é 

igualmente termo depreciativo utilizado para agravar a pena do sentenciado); 

 d) O exame criminológico é exame inicial para a individualização administrativa da 

pena privativa de liberdade (art. 8º da LEP), sendo inviável vedar ou obstaculizar direitos 

surgidos posteriormente no curso da execução penal com base em dados de natureza subjetiva 

colhidos por tal exame (a exigência de exame criminológico tem sido feita para retardar 

direitos presentes na execução penal). 

 Estas foram, de forma bem sucinta, as principais questões legais analisadas no curso do 

texto. Entendemos também que estas questões constituem pontos primordiais para o sistema 

penitenciário, pois se relacionam com temas da fundamental importância no maior tempo de 

encarceramento. Um regime mais grave, a negação de remição, vários obstáculos à 

progressão, são sempre originados de decisões judiciais que acabam obstruindo a porta de 

saída do sistema penitenciário. 

 Então, a segunda premissa, a de que o termo ressocialização é usado como instrumento 

encarcerador, também ficou evidenciada. E tal constatação é mais grave do que parece, pois 

um termo que nasceu como instrumento humanizador acaba servindo de justificativa para 

suavizar posicionamentos de lei e ordem. O contraste é evidente: enquanto a prática 

penitenciária abandona o ideal de ressocialização e assume as prisões como depósitos, os 

tribunais, ignorando tal realidade, continuam usando o termo ressocialização para encarcerar.  

 Diante deste quadro fica claro que todo discurso reformista da prisão é perigoso. A não 

ser que decretemos o fim da história, aceitando a ideia de a evolução humana terminar com a 

prisão, abandonando a busca por alternativas, todo discurso de reforma pode ser usado como 

discurso renovador do cárcere ou, ao menos, como renovador da atitude encarceradora. 

 A ideia inicial deste trabalho era a de verificar se, com a exclusão do ideal 

ressocializador, poderíamos favorecer a concepção de diálogo que deve ser inerente ao direito. 

Neste ponto a impressão é de termos falhado, e assim parece por dois motivos: primeiro 
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porque a prática judicial tem se mostrado tão indiferente à realidade penitenciária, que parece 

não fazer diferença a justificativa que se dê ao encarceramento, contanto que se encarcere; 

segundo porque o problema pareceu ser insolúvel a nível de superestrutura estatal, pois sendo 

o judiciário aquele que diz o direito um poder hierarquizado, onde a disciplina se dá em 

detrimento de práticas democráticas, dificilmente será do seu interior que poderá sair alguma 

mudança de postura. 

 Diante dessa perspectiva, a nossa proposta, de que o princípio da dignidade da pessoa 

humana deveria substituir o ideal de ressocialização nas práticas jurisdicional e penitenciária, 

não parece ter muita força, pois a conduta de encarcerar demonstra sobreviver a qualquer 

argumento. A Constituição Federal está aí para demonstrar que nem se colocando a dignidade 

da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direitos as práticas políticas 

deixam de seguir no sentido de mais indiferença para com o ser humano. 

 Todavia, no sentido de diálogo que deve ter o direito, mantemos a nossa proposição, 

pois o princípio da dignidade da pessoa humana sempre será argumento de uso muito mais 

difícil do que o ideal de ressocialização para o fim de encarcerar. Repetindo o que já dissemos, 

não seria fácil para o juiz assim se manifestar: regrido para o regime fechado, o cidadão x, em 

prol da dignidade da pessoa humana. Se para a ressocialização tudo é possível, para a 

dignidade humana não. O ruído na comunicação fica mais evidente se o judiciário se exprime 

na forma acima citada. 

 Importa reafirmar igualmente o que ficou implícito já no título deste trabalho: o ideal 

de ressocialização é verdadeiramente incompatível como o princípio da legalidade. O ideal de 

ressocialização está estreitamente ligado ao direito penal do autor, onde preponderam 

preconceitos e sentimentos de quem julga em prejuízo da objetividade e clareza do direito de 

quem é julgado.  

 É nítida a separação entre as fases do processo de conhecimento e do processo de 

execução, quando no primeiro há a prevalência do direito penal do fato e no segundo do 

direito penal do autor, enquanto, em um Estado de Direito, não deveria haver espaços para um 

direito penal baseado em condutas que não estão previamente, claramente e objetivamente 

previstas em lei. 
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 Por fim, quanto à proposta de se adotar o conceito de reintegração social apresentado 

por Alessandro Baratta, não nos surpreendemos de que a maior parte de suas sugestões foi no 

campo da prática penitenciária, muito embora o objetivo do professor italiano tenha sido o de 

apresentar uma reinterpretação do termo ressocialização. Utopia ou não, qualquer ação para a 

melhora na qualidade do encarceramento é viável; o  prejudicial é este tipo de ação passar a 

integrar um discurso que possa fortalecer a conduta encarceradora. 

 Interessante observar como quando se começa a falar do cárcere propriamente dito há 

um afastamento instantâneo da questão jurisprudencial. Curioso como duas práticas que 

deveriam estar diretamente relacionadas, vivem mundos diametralmente opostos. O direito, 

para manter o seu aspecto científico, trata a prisão friamente, não reconhecendo o mal em que 

ela verdadeiramente se constitui. Enquanto isto, a prática penitenciária segue atônita, 

subordinada às diretrizes do diretor ou governador do momento, com espaços para o exercício 

de toda espécie de poder sobre o encarcerado. 

 Quanto à ideia de reintegração social apesar do cárcere, os seus méritos são óbvios, 

mas o cárcere é, com efeito, o que causa maior pesar para qualquer procedimento de 

aproximar o excluído da sociedade.  Há que se ter cuidado, pois “se faz um grande mal 

pretendendo realizar uma ideia boa em condições próprias para desacreditá-la”3 (ARENAL, 

1895-b, p. 341).  Assim, deve ficar bem claro que inclusão social não se faz por intermédio do 

cárcere e, como observamos, dificilmente também se fará apesar dele. 

 Mesmo assim examinamos certas características das pessoas envolvidas com o cárcere 

e suas funções. Pretendemos com isso avaliar as possibilidades de comunicação, elemento 

central do conceito de reintegração, de onde inferimos diversas dificuldades, mas a principal 

foi a objeção em se reconhecer o aprisionamento como conduta política. 

 Se o judiciário encarcera sob a fachada do cientificismo, desconhecendo que o próprio 

discurso científico é um discurso de poder, pois desmerece todos os outros, hierarquizando o 

saber na sociedade e afastando-se cada vez mais da realidade onde se produz conhecimento 

diariamente, na prática penitenciária a cisão se dá ainda mais pela grade. Quem está do lado de 

                                                 
3 No original: “se hace un gran mal pretendiendo realizar una idea buena en condiciones proprias para 
desacreditarla” (ARENAL, 1895-b, 341). 
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lá da grade é diferente, seja porque é criminoso, culpado ou doente, e a dificuldade de se ver o 

sentenciado como semelhante capaz de diálogo está principalmente nessa distinção. 

 Só a consciência política pode dar a capacidade de crítica necessária para se abandonar 

a concepção de que essa diferença é natural. Enquanto juízes, promotores ou carcereiros 

continuarem pensando a realidade com os parâmetros que as leis lhes dão, o condenado será 

sempre um estranho. O respeito pelo preso como cidadão, sujeito de direitos, passa pelo seu 

reconhecimento como igual. 

 De nada adiantaria a defesa da substituição do discurso ressocializador pela 

consideração da dignidade da pessoa humana se não incluíssemos, no respeito à dignidade, a 

emancipação da pessoa humana em todos os sentidos e, principalmente, no político. Pois, caso 

contrário, o respeito à dignidade da pessoa humana teria um aspecto unilateral, de piedade 

apenas, impedindo que a pessoa se torne parte de sua própria emancipação e, assim, poder se 

colocar verdadeiramente como sujeito capaz de exigir seus direitos, ou seja, como sujeito de 

direitos. 

  



25 
 

Referência: 

ABI-ACKEL, Ibrahim. Novas dimensões da pena: relatório e conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a proceder ao levantamento da situação penitenciária do 
País. Brasília: Câmara dos Deputados, 1990. 

ADORNO, Theodor W. Actualidad de la filosofia. Barcelona: Paidós, 1991. 

______. A industria cultural. In: Comunicação e industria cultural. e indústria cultural: leituras 
de análise dos meios de comunicação na sociedade contemporânea e das manifestações de 
opinião pública, propaganda e cultura de massa nessa sociedade. São Paulo: Ed. Nacional, 
1978, p. 287-295. 

______. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

______. Mínima moralia. Portugal: Edições 70, 2001. 

AGUILERA, Abel Téllez. Los Sistemas Penitenciários y sus prisiones: Derecho y realidad. 
Madri, Espanha: EDISOFER. 1998. 

AGUIRRE, Carlos. Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940. In: História das 
prisões no Brasil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 35-77. 

AKHTAR, Salman. Desumanização: origens, manifestações e soluções. In: Violência ou 
diálogo?: reflexões psicanalíticas sobre terror e terrorismo. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 
123-137. 

ALBACETE, Fernando J. Burillo. El Nacimiento de la Pena Privativa de Liberdad. Madri, 
Espanha: 1999. 

ALBERGARIA, Jason. Das penas e da execução penal. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
1996. 

ALEXANDER, Michelle. The new Jim Crow: mas incarceration in the age of colorblindness. 
New York, EUA: The New Press, 2012. 

ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 6. ed. São Paulo: Ícone, 1989. 

ANCEL, Marc. A Nova defesa social. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971. 

ANDRY, R. G. The problem of teamwork: some contributions from social psychology. In: 
Criminology in transition, essays in honor of Hermann Mannheim. Londres, Inglaterra: Butler 
& Tanner Ltd, 1965, p. 127-152. 

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. A psicologia no Brasil: leitura histórica sobre sua 
constituição. 5. ed. São Paulo: EDUC, 2007. 

ARANHA, Altair J. Dicionário brasileiro de insultos. Cotia, SP: Atelié, 2002. 

ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. Vol 1. Madri, Espanha: Librería de 
Victoriano Suárez, 1895-a. 

______. Estudios penitenciarios. Vol 2. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suárez, 1895-
b. 



26 
 

ARTIACH, Pilar Fernández. El trabajo de los internos em estabelecimientos penitenciarios. 
Valência, Espanha: Tirant lo Blanch, 2006. 

ARNAOUTOGLOU, Ilias. Leis da antiga Grécia. São Paulo: Odysseus, 2003. 

ASSIS, Machado. Bons dias! & notas semanais. In: Obras Completas. São Paulo: Editora 
Globo, 1997. 

AZCÁRATE, Gumersindo D. Doña Concepción Arenal em el derecho e la sociologia. Madri, 
Espanha: Librería de Victoriano Suárez, 1894. 

BANNER, Stuart. The death penalty: an American history. Cambridge, EUA: Harvard 
University Press, 2003. 

BARATTA, Alessandro. Criminología y sistema penal: compilación in memorian. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial B de F, 2006. 

______. Ética e pós-modernidade. In: Ética na comunicação. Rio de Janeiro: Mauad, 1995, p. 
113-132 

BARRETO, Tobias. Estudos de filosofia. Rio de Janeiro: Record, 1990. 

BARROS, Carmem Silvia de Moraes. A individualização da pena na execução penal. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. 

BARROS, Celso. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça precedido de Relatório e 
voto do Relator da matéria, Deputado Celso Barros. In: Execução Penal, Lei 7.210, de 11-7-
84: texto de lei anotado e indexado, anteprojetos, histórico (tramitação legislativa). Brasília: 
Senado Federal, 1985.  

BARROS, Fabrício Barbosa. Pode a Lei Maria da Penha proteger os homens? A marca 
feminina no poder geral cautelar do processo penal brasileiro. Disponível em: 
<www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 12 mar. de 2011. 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 8 ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2002. 

______. Punidos e mal pagos: violência, justiça, segurança pública e direitos humanos no 
Brasil de hoje. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 

______. Todo crime é político. Revista Caros Amigos. São Paulo: Editora Casa Amarela, n. 
77, p. 28-33, agosto. 2003. 

BAUMAN, Richard A. Crime and punishment in ancient Rome. Londres, Inglaterra: 
Routledge, 2004. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1999. 

______. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

BECCARIA, Cesare Benesana. Dei delitti e delle pene. Paris, França: Cazin, 1786. 

______. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Bauru: Edipro, 2003. 

______. Dos delitos e das penas. 2 ed. Trad. J. Cretella Jr e Agnes Cretela. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999. 



27 
 

BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrick Beck conversa com Johannes Willms. São 
Paulo: Editora UNESP, 2003. 

BENDER, John. Imagining the penitentiary: fiction and the architecture of mind in 
eighteenth-century England. Chicago, EUA: The University of Chicago Press, 1987. 

BENETI, Sidnei Agostinho. Execução penal. São Paulo: Saraiva, 1996. 

BENJAMIN, Walter. Sobre arte, técnica, linguagem e política. Lisboa, Portugal: Relógio 
D’Água Editores, 1992. 

BENTHAM, Jeremy. O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

______. Teoria das penas legais e tratado dos sofismas políticos. Leme, SP: EDIJUR, 2002. 

BEAUMONT, Gustave de. On the penitentiary system in the United States and its application 
in France with na appendix on penal colonies and also statistical notes. Reprints from the 
collection of University of Toronto: 2012. 

BILLOUET, Pierre. Foucault. São Paulo: Edição Liberdade, 2003. 

BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade e reflexões frankfurtianas. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária. 2009. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. 

______. Tratado de direito penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BLOMBERG, Thomas G.; LUCKEN, Karol. American penology: a history of control. 2 ed. 
New Jersey, EUA: Transaction Publishers, 2010. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BORDIEU, Pierre. A má-fé da instituição. In: A miséria do mundo. 8 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011, p. 243-245. 

BOTELHO, João Bosco. Medicina e religião. Manaus: Valer, 2005. 

BURFEIND, James W.; BARTUSCH,  Dawn Jeglum. Juvenile delinquency: an integrated 
approach. Massachusetts, EUA:World Headquarters, 2011. 

BRAGA, Ana Gabriela Mendes; BRETAN, Maria Emília Accioli Nobre. Teoria e prática da 
reintegração social: o relato de um trabalho crítico no âmbito da execução penal. In: 
Criminologia e os problemas da atualidade. São Paulo: Atlas, 2008, p. 255-275. 

BROWN, James Baldwin. Memoirs of the public and private life of John Howard, the 
philanthropist. 2 ed. Londres, Inglaterra: Printed for Thomas and George Underwood, 1823. 

BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 

CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. 7 ed. Rio de Janeiro: 
Clássica Editora, [1985]. 

CALVANESE, Ernesto. Pena riabilitativa e mass-media: uma relazione controversa. 2. ed. 
Milão, Itália: FrancoAngeli, 2004. 



28 
 

CAMARGO, Antônio Luis Chaves. CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Imputação objetiva 
e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural Paulista, 2002-a. 

______. Direitos humanos e direito penal: limites da intervenção estatal no estado 
democrático de direito. In: Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva. São 
Paulo: Método, 2001. p. 73-80. 

______. Sistema de penas, dogmática jurídico-penal e política criminal. São Paulo: Cultura 
Paulista, 2002-b. 

CAMUS, Michel. Os crimes do Marquês de Sade. In: Enciclopédia da luta contra o crime. 
São Paulo: Ed. Abril, 1974, p. 1210-1232. 

CARMENA, Manuela. Prólogo. In: El visitador del preso. Madri, Espanha: ACOPE, 2000, p. 
I-VIII. 

CARVALHO, Salo de. Memória e esquecimento nas práticas punitivas. In: Criminologia e 
sistemas jurídicos-penais contemporâneos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 57-92. 

______. O papel da perícia psicológica na execução penal. In: Psicologia jurídica no Brasil. 
2. ed. Rio de Janeiro: NAU Ed., 2009, p. 141-155 

______. Penas e garantias. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

CASTILHO, Ela Wiecko V. Controle da legalidade na execução penal. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1988. 

CASTORIADIS, Cornelius. Janela sobre o caos. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009. 

CASTRO, Lola Aniyar de. Matar com a prisão, paraíso legal e o inferno carcerário: os 
estabelecimentos “concordes, seguros e capazes. In: Depois do grande encarceramento. Rio 
de Janeiro: Revan, 2010, p. 85-106. 

CAYLEY, David. The expanding prison: the crisis in crime and punishment and the search 
for alternatives. Toronto, Canadá: House of Anansi Press, 1998. 

CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Questões penais. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 

CENNI, Franco. Italianos no Brasil. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2003. 

CERVINI, Raúl. Os processos de descriminalização. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995. 

CHRISTIE, Nils. Uma sensata cantidad de delito. Buenos Aires, Argentina: Editores del 
Puerto, 2004. 

CIAPPI, Silvio; COLUCCIA, Anna. Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e 
riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto. Milão, Itália: Franco Angele, 
1997. 

COMBESSIE, Philippe. Definindo a fronteira carcerária: estigma penal na longa sobra da 
prisão. In: Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade. Ano 8, nº 13, 2003, p. 131-146. 

CONDE, Francisco Muñoz. El tratamiento penitenciario. In: Derecho penitenciario e 
democracia. Sevilha, Espanha: Funcadación El Monte, 1994, p. 197-208. 



29 
 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.  A prática profissional dos (as) psicólogos no 
Sistema Prisional. Brasília: CFP, 2009.  

COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. 

COSTA Júnior, Paulo José da. Curso de direito penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

______. Código Penal anotado. São Paulo: Perfil, 2008. 

CLEAR, Todd R.; COLE, George F.; REISIG, Michael D. American corrections. 8 ed. 
Califórnia, EUA: Thomson Wadsworth, 2009.  

COHEN, David. A fuga de Freud. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

COSTA, Álvaro Mayrink da. Criminologia. Vol. I e II, Tom. I, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1982. 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da.  A emenda constitucional nº 45 (reforma do judiciário). Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n. 6, p. 649-664, julho/dezembro. 2005. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. São Paulo: Palas Athena, 1997. 

DAVIS, Angela Y. Are prisons obsolete? New York, EUA: 2003. 

DIAS, José de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem 
delinquente e a sociedade criminógena. Coimbra, Portugal: Ed. Coimbra, 1997. 

DELUEZE, Gilles. A ilha deserta: e outros textos. São Paulo: Iluminuras, 2006. 

______. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 1992. 

DIDIER, Eribon. Michel Foucault y sus contemporáneos. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. 

DI TULLIO, Benigno. La constituzione delinquenziale nella etiologia e terapia del delitto. 
Roma, Itália: Anonima Romana Editoriale, 1929 

DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1998. 

______. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

______. Os direitos humanos do preso e as pragas do sistema criminal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, ano 11, n. 42, p. 264-279, jan/mar. 2003. 

______. O sistema geral das penas. In: Penas restritivas de direitos: críticas e comentários às 
penas alternativas: Lei 9.714, de 25.11.1998. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, 
p. 65-105. 

DUBY, G. A Europa na idade média. São Paulo: Livraria Martins Fontes Ed., 1988. 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. In: Teatro Grego. Clássicos Jackson, vol. XXII. Rio de 
Janeiro: 1953, p. 3-41. 

ESTEVES, João Pissarra. Espaço público e democracia: comunicação, processo de sentido e 
identidade social. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS, 2003. 



30 
 

EURÍPEDES. Alcestes. In: Teatro Grego. Clássicos Jackson, vol. XXII. Rio de Janeiro: 1953, 
p. 172-226. 

FABBRI, Carlo. E fece buona morte: memories sui condannati alla pena capitale a Firenze in 
due “Libre Neri” inediti del settecento. Florença, Itália: Aska Edizioni, 2004. 

FERLA, Luís. Feios, sujos e malvados sob medida: a utopia médica do biodeterminismo. São 
Paulo: Alameda, 2009. 

FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1995. 

FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Verdade: uma história. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

FERREIRA, Carlos Lélio Lauria. Lei de execução penal: em perguntas e respostas. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. 

______; VALOIS, Luís Carlos. Sistema Penitenciário do Amazonas: história, evolução, 
contexto atual. Curitiba: Juruá, 2010. 

FERRI, Enrico. Criminal sociology. Londres, Inglaterra: Echo Library, 2007 

______. La scuola criminale positiva: confernza del prof. Enrico Ferri nella Università di 
Napoli. Nápoles, Itália: Enrico Detken Editore, 1885. 

______. Princípios de direito criminal. 2 ed. Campinas, SP: Bookseller, 1999. 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M. Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das 
práticas e discursos psicológicos. 5 ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2009. 

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 3 ed. Rio de Janeiro: NAU Editora, 
2009. 

______. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

______. Microfísica do poder. 21 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal. 2005. 

______. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

______. Por uma vida não-fascista. Org. Coletivo Sabotagem. s.l.: Sabotagem, 2004. 

______. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

______. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 18. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 

FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. 

FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos: notas sobre a Lei 8.072/90. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 1994. 
______; et. al. Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 5. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1995. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Completas (ESB). Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1980, p. 15-80. 



31 
 

______. Por que a guerra? In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas (ESB). Vol. 
XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1977, p. 241-259 

FROMM, Erich. A revolução da esperança: por uma tecnologia humanizada. São Paulo: 
Círculo do livro, [1977]. 

______. Psicoanálisis de la sociedad contemporânea. 6. ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1964. 

GABBIDON, Shaun L. Criminological Perspectives on Race and Crime. 2 ed. Nova York, 
EUA: Routledge, 2010. 

GARAUDY, Roger. Do anátema ao diálogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1966. 

GILISSEN, John. Introdução histórica ao estudo do direito. 2. ed. Lisboa, Portugal: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. 

GIORDANI, Mário Curtis. Direito penal romano. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 7. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2001. 

GÓMEZ, Alfonso Serrano; MAÍLLO, Alfonso Serrano. La antroplogía criminal em la 
historia de la criminologia española. In: Universitas Vitae: homenaje a Ruperto Núñez 
Barbero. Salamanca, Espanha: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, p. 741-764. 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito 
penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

GOULART, José Alípio. Da Palmatória ao Patíbulo. Rio de Janeiro: Ed. Conquista, 1971. 

GRAMATICA, Felippo. Principios de defensa social. Madri, Espanha: Editora Montecorvo, 
1974. 

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2005. 

______. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

GRECO, Luís. As regras por trás da exceção: reflexões sobre a tortura nos chamados “casos 
de bomba relógio”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 17, n. 78, p. 7-
35, mai/jun. 2009. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. 

GREENBERG, David F. Crime and capitalism: readings in Marxist criminology. 
Philadelphia, EUA: Tample University Press, 1984. 

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

GUATTARI, Félix. Psicanálise e transversalidade: ensaios de análise institucional. 
Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2004. 

GUYAU, Jean-Marie. Crítica da ideia de sanção. São Paulo: Martins, 2007. 

HADDAD, Jorge. Derecho Penitenciario: actividad delictual, responsabilidad y 
rehabilitacion progressiva. Buenos Aires, Argentina: Ciudad Argentina, 1999. 



32 
 

HABERMAS, Jüngen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 

HAGAN, Frank E. Introduction to Criminology: theories, methods, and criminal behaivior. 7 
ed. California, EUA: SAGE Publications, 2011. 

HAGGERTY, Kevin D. Making crime count. Toronto, Canadá: University of Toronto Press, 
2001. 

HASSEMER, Winfried. Direito penal libertário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

HEGEL, G. W. F. A sociedade civil burguesa. Lisboa, Portugal: Editorial Estampa, 1979. 

HERMAN, Arthur. La Idea de decadência em la historia occidental. Barcelona, Espanha: Ed. 
Andrés Bello, 1998. 

HODAPP, Axel. Resozialisierung im Strafvollzug – Gesetz und Wirklichkeit.  Alemanha: 
GRIN Verlag, 2003. 

HOWARD, John. The State of Prisions in England and Wale. Londres, Inglaterra: Printed by 
Willian Eyres, 1777. 

HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno. Comentários ao código penal. Vol. 1. Tomo 1. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 

______. Novas teorias e diretrizes do direito penal. In: Revista do Instituto dos Advogados 
Brasileiros, criminalidade e criminologia. Ano VII, n. 39, 1973, p. 29-39. 

HULSMAN, Louk. Alternativas à justiça criminal. In: Curso livre de abolicionismo penal. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 35-68. 

______. Temas e conceitos numa abordagem abolicionista da justiça criminal. In: 
Conversações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: 
IBCCrim, 1997, p. 189-213. 

JOHNSON, Charles. Uma história geral dos roubos e crimes de piratas famosos: a política 
interna, a disciplina de bordo, as façanhas e aventuras de 19 criminosos célebres da era de 
outro da pirataria (1717-1724). Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2004. 

JUNG, Carl Gustav. A energia psíquica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

______. A vida simbólica. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

______. O Eu e o inconsciente. 21 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

KAFKA, Franz. O processo. 4. ed. Lisboa, Portugal: Livros do Brasil, 1999. 

KARAM, Maria Lúcia. Aplicação da pena: por uma nova atuação da justiça criminal.  In: 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 2, n. 6, abril-junho, 1994, p. 117-123 

______. Pela abolição do sistema penal. In: Curso livre de abolicionismo penal. Rio de 
Janeiro: Revan, 2004, p. 69-107. 

KONDER, Leandro. Marxismo e alienação: contribuições para um estudo do conceito 
marxista de alienação. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 

LEAL, César Barros. Prisão: crepúsculo de uma era. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 



33 
 

LEAL, João José. Direito penal geral. São Paulo: Atlas, 1998. 

LYNCH. Michael J. Big prisons, big dreams: crime and the failure of America’s penal sistem. 
New Jersey, EUA: Rutgers University Press, 2007. 

LISZT, Franz Von. A idéia do fim no Direito Penal. São Paulo: Ridel, 2005. 

LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Porto Alegre: Ricardo Lenz Ed., 2001. 

LOPES Jr., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. I, 4. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Princípio da legalidade penal. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1994. 

LÓPEZ, Francisca Cano. La influencia del positivismo em la criminología y penalogía 
españolas: orígenes y primeros pasos de la prevención especial como fin de la punición. In: 
Mitologías y discursos sobre el castigo: historias del presente y posibles escenarios. Barcelona, 
Espanha: OSPDH, 2004, p. 61-69. 

LYRA, Roberto. Direito penal científico. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1974-a 

______. Direito penal normativo. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1974-b. 

MAIA Neto, Cândido Furtado. Direitos humanos do preso: lei de execução penal, Lei nº 
7.210/84. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

MANITA, Celina. O conceito de perigosidade: implicações para o diálogo interdisciplinar 
entre psicologia e direito penal. In: Sub judice, justiça e sociedade, nº 22/23, jul/dez, 2001, p. 
37-48. 

MANNHEIM, Hermann. Criminologia comparada. Vol. I. Lisboa, Portugal: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984. 

MAPELLI Cafferena, Borja. Principios fundamentales del sistema penitenciario español. 
Barcelona, Espanha: Editorial Bosch, 1983. 

MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

MARTINS, Sergio Mazina. A lei e os homens: argumentos sobre o estatuto filosófico do 
direito de execução penal. In: Boletim IBCCrim, ano 8, nº 91, jun., 2000, p. 11-12. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Vol 1. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 
1988. 

______. Glosas críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social” de um 
prussiano. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2010. 

MATEUS, Jaime Peña. Antecedentes de la prisión como pena privativa de liberdad em 
Europa hasta el siglo XVII. In: Historia de la prisión: teorias economicistas. Crítica. Madri, 
Espanha: Edisofer, 1997, p. 63-78. 

MAYRINK da Costa, Álvaro. Criminologia. Vol I, Tomo II, 3 ed. Rio de Janeiro: Forense. 
1982. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Ed. Freitas 
Bastos, 1941. 



34 
 

MAZZARELLO, Paolo. Il gênio e l’alienista: la strana visita di Lombroso a Tolstoj. Torino, 
Itália: Bollati Boringhieri, 1998. 

MCHUGH, Eileen. Images of America: Auburn, correctional facility. Chicago, EUA: Arcadia 
Publishing, 2010. 

MCSHANE, Marilyn D.; WILLIAMS, Frank P. Encyclopedia of American prisons. Nova 
York, EUA: Taylor&Francis e-Library, 2005. 

MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema 
penitenciário (séculos XVI –XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. 

MIOTTO, Armida Bergamini. Temas penitenciários.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1992. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-84. São 
Paulo: Atlas, 1997. 

MORAES, Talvane M. de. Classificação e triagem dos perfis criminológicos: crime e doença 
mental. In: Anais do 1º Encontro Nacional de Execução Penal. Distrito Federal: FAP/DF, 
1998, p. 227-265. 

MONTERO, Pedro Dorado. El derecho protector de los criminales. Tomo I. Madri, Espanha: 
Librería de Victoriano Suárez, 1915-a. 

______. El derecho protector de los criminales. Tomo II. Madri, Espanha: Librería de 
Victoriano Suárez, 1915-b. 

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Lisboa, Portugal: Gradiva, 1996. 

MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 

NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

NALINI, José Renato. Pode o juiz melhorar a execução penal? In: Execução penal: visão do 
TACRIM-SP. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 135-144. 

NEIVA, Gerivaldo. Como se começa de novo sem nunca ter começado antes? Disponível em: 
<www.gerivaldoneiva.com>. Acesso em: 7 ago. de 2011. 

NETTO, Alexandre Orsi. A falácia do in dúbio pro societate como princípio no processo de 
execução criminal. In: Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 17, n. 204, p. 14-15, 
nov., 2009 

NEUMAN, Elías. El estado penal y la prisión-muerte. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Universidad, 2001. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009-a. 

______. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008. 



35 
 

______. Individualização da pena. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009-b. 

OLMO, Rosa del. América Latina y su criminología. 4 ed. México: Siglo Ventiuno Editores, 
1999. 

OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 2001. 

PARRY, John. Psicologia da comunicação humana. São Paulo: Editora Cultrix, 1967. 

PASCHOAL, Janaína Conceição. Direito penal, parte geral. Barueri, SP: Manole, 2003. 

PAUPÉRIO, Arthur Machado; et. al. Projeto e anteprojetos de código penitenciário. Rio de 
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1978. 

PELLEGRINO, Hélio. Psicanálise da criminalidade brasileira. In: Democracia x violência: 
reflexões para a Constituinte. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 96-110. 

PERROT, Michelle. O inspetor Bentham. In: O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, 
p. 110-150. 

PERVIN, Lawrence A. Personalidade: teoria, avaliação e pesquisa. São Paulo: EPU, 1978. 

PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994 

PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001. 

PIERSON, George Wilson. Tocqueville in America. Nova York, EUA: Johns Hopkins 
Paperbacks edition, 1996. 

PIRES, Álvaro. Beccaria, l’utilitarisme et la rationalité pénale moderne. In: Historire des 
savoirs sur le crime et la peine. Ottawa, Canada: Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, 
p. 83-143. 

PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Conceito de mérito, no andamento dos regimes 
prisionais.  In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 7, n. 27, julho/setembro, 1999, p. 
149-158. 

______. Direitos humanos e processo penal. In: Direitos Humanos: visões contemporâneas. 
Associação Juízes para a Democracia, São Paulo, 2001-a, p. 107-113 

______. Execução penal. Disponível em: <www.sergio.pitombo.nom.br>. Acesso em: 7 jun. 
de 2011. 

______. Pronúncia e o in dúbio pro societate. In: Boletim do Instituto Manoel Pedro 
Pimentel, n. 17, jul-ago/2001-b, p. 06-11. 

PLATÃO. As leis, ou da legislação e epinomis. São Paulo: EDIPRO, 1999. 

PLAYFAIR, Giles; SINGTON, Derrick. Prisão não cura, corrompe. São Paulo: IBRASA, 
1969. 

POPPER, Karl. Em busca de um mundo melhor. Portugal, Lisboa: Editorial Fragmentos, 
2006. 

PRADO, Lídia Reis de Almeida. A lógica do razoável na interpretação jurídica. In: Revista 
da Associação Juízes para a democracia. Ano 1, n. 2, jul-dez, 1996, p. 122-151. 



36 
 

______. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas: Millennium 
Editora, 2003. 

PRINS, Adolphe. La defensa social y las transformaciones del derecho penal. Buenos Aires, 
Argentina: Ediar, 2010. 

RABATÉ, Jean Claude. 1900 em Salamanca. Salamanca, Espanha: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1997. 

RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

RILEY, John W.; RILEY, Matilde W. A comunicação de massa e o sistema social. In: 
Comunicação e indústria cultural: leituras de análise dos meios de comunicação na sociedade 
contemporânea e das manifestações de opinião pública, propaganda e cultura de massa nessa 
sociedade. São Paulo: Ed. Nacional, 1978, p. 118-161. 

REALE Júnior, Miguel. Instituições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

______. Novos rumos do sistema criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 

______; et. al. Penas e medidas de segurança no novo código. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 

REALE, Miguel. A ética do juiz na cultura contemporânea. In: Revista Forense, vol. 325. Rio 
de Janeiro: Forense, jan/março, 1994. p. 63-69. 

REICH, Wilhelm. Psicologia de massas do facismo. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

RIOS, Francisco Giner de los. Advertencia del traductor. In: Las doutrinas fundamentales 
reinantes sobre el delito e la pena en sus interiores contradiciones. Madri, Espanha: Librería de 
Victoriano Suárez, 1876. 

______. Filosofia y sociologia. Buenos Aires, Argentina: Editorial Tor, [1904]. 

ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Direito penal: curso completo, parte geral. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. 

RÖDER, Carlos David Augusto. Las doutrinas fundamentales reinantes sobre el delito e la 
pena en sus interiores contradiciones. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suárez, 1876. 

ROIG, Rodrigo Duque Estada. Direito e prática histórica da execução penal no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan, 2005. 

ROMANO, Roberto. Educação e direitos humanos. In: Direitos Humanos: visões 
contemporâneas. Associação Juízes para a Democracia, São Paulo, 2001, p. 123-133. 

ROTH, Mitchel. Prisons and prison systems: a global encyclopedia. Connecticut, EUA: 
Greenwood Press, 2006. 

ROXIN, Claus. Introdução ao direito penal e ao direito processual penal. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007. 

RUSSELL, Bertrand. Porque não sou cristão e outros ensaios sobre religião e assuntos 
correlatos. São Paulo: Livraria Exposição do Livro, 1972. 

______. Princípios de reconstrução social. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1952. 



37 
 

RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: 
Editora Revan, 2004. 

SÁ,  Alvino Augusto de. Considerações e sugestões acerca do projeto de reforma do código 
penal e de uma possível reforma da lei de execução penal. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.8, 
n.97, dez., 2000, p. 3-5. 

______. Criminologia clínica e execução penal. 2011. 559 fls. Tese (Livre-Docência, 
Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia), Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

______. Criminologia clínica e psicologia criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007. 

______. ALVES, Jamil Chaim. Dos pareceres da comissão técnica de classificação na 
individualização executória da pena: uma visão interdisciplinar. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo, ano 17, n. 203, ago., 2009, p. 7-9 

______. O caos penitenciário... Seria mesmo um caos? Boletim IBCCRIM. São Paulo, ano 17, 
n. 203, out., 2009, p. 15-16. 

______. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. São Paulo: 
EPU, 1987. 

______. Transdisciplinariedade e responsabilidade da academia na questão penitenciária. 
Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol 1. n. 17. dez, 2004, p. 
15-26. 

SALILLAS, Rafael. Doña Concepción Arenal em la ciencia penitenciaria: conferencia leida 
em el ateneo de Madrid. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suárez, 1894. 

______. El delincuente español: el lenguaje. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suárez, 
1896. 

SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: FAPESP, 1999. 

SALVADOR Neto, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e 
sistema penal integral. São Paulo: Quatier Latin, 2009. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In: 
Revista Crítica de Ciências Sociais. Coimbra, Portugal. n. 48. jun., 1997, p. 11-32. 

SANTOS, Washington dos. Dicionário jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

SANTOS, Paulo Fernando. Lei de execução penal: comentada e anotada 
jurisprudencialmente. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999. 

SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma 
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: Revista Brasileira de Direito 
Constitucional – RBDC, n. 09, jan./jun, 2007, p. 361-388 

______. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 

SCOTT, George Riley. Storia della tortura. Milano, Itália: 2006. 



38 
 

SELBACH, Jeferson Francisco. Pegadas urbanas: Novo Hamburgo como palco do flêneur. 
Cachoeira do Sur, RS: Ed. do Autor, 2006. 

SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2008. 

______. Estudos de Direito Penal. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

______. Mídia e crime. In: Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva 
(criminalista do século). São Paulo: Editora Método, 2001, p. 352-367. 

______. Penas alternativas. In: Penas restritivas de direitos: críticas e comentários às penas 
alternativas: Lei 9.714, de 25.11.1998. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. 

______. Prisões do futuro? Prisões no futuro? In: Conversações abolicionistas: uma crítica do 
sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCrim, 1997, p. 171-175. 

______. Sistema de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2008. 

______. CORRÊA Júnior, Alceu. Teoria da pena: finalidades, direito positivo, 
jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. 

SILVA, Cyro Marcos da. Entre autos e mundos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

SILVA, Evandro Lins e. De Beccaria a Filippo Gramatica. In: Sistema penal para o terceiro 
milênio: atos do colóquio Marc Ancel. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 

______. Sentença de pronúncia. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v.8, n.100, p. Encarte AIDP, 
mar. 2001. 

SILVA, Haroldo Caetano da. Ensaio sobre a pena de prisão. Curitiba: Juruá, 2009. 

______. Execução Penal: com as inovações da Lei nº 10.072, de 1º de dezembro de 2003. 
Porto Alegre: Magister, 2006. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

SOUZA, Osni. Da remição: a perda dos dias remidos por falta grave. In: Execução penal: 
visão do TACRIM-SP. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 145-156. 

SOUZA, Percival de. Sindicato do crime. São Paulo: Ediouro, 2006. 

SPADONI, Lila. Psicologia realmente aplicada ao direito. São Paulo: LTr, 2009. 

STAUDE, John-Raphael. O desenvolvimento adulto de C. G. Jung. São Paulo: Cultrix, 1995. 

SÜB, Frank. El trato actual del mandato de determinación. In: La insostenible situación del 
derecho penal. Granada, Espanha: Comares, 2000. 

SZAFIR, Alexandra Lebelson. Descasos: uma advogada às voltas com o direito dos 
excluídos. São Paulo: Saraiva, 2010. 



39 
 

SWANEPOEL  G.; SAFFY J.; ZIETSMAN J. Criminology. Africa do Sul: Pearson 
Education, 2008. 

TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Culpabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos? o crime e o criminoso: entes políticos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 1998. 

TRISTÃO, Adalto Dias. Sentença criminal. 4 ed. Minas Gerais: Ed. Del Rey, 1999. 

TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1993. 

VARVIN, Sverre. O trauma e suas consequências. In: Violência ou diálogo?: reflexões 
psicanalíticas sobre terror e terrorismo. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 199-208. 

VILAS BOAS, Crisoston Terto. Para ler Michel Foucault. São Paulo: Imprensa 
Universitária – UFOP, 1993. 

VILLENA, Miguel Ángel. Adiós a las cadenzas: una biografia recuerda a Victoria Kent, que 
fue directora general de Prisiones en la II República. 2007. Disponível em: 
<www.elpais.com>. Acesso em 06 set 2011. 

VINCI, Leonardo da. Obras literárias, filosóficas e morais. São Paulo: HUCITEC, 1997. 

VITO, Gennaro F. Criminology: theory, research, and policy. Massachusetts, EUA: Word 
Headquarters, 2006. 

VIVANCOS, Alejandro Ayuso. Visión crítica de la reeducación penitenciaria em España. 
Valencia, Espanha: Nau Libres, 2003. 

WALTERS, Glenn D. Foundaitions of criminal science. Nova York, EUA: Greenwood 
Publishing Group,1992. 

WARAT, Luís Alberto. A definição jurídica. Porto Alegre: Editora Atrium, 1977. 

______; Pepê, Albano Marcos Bastos. Filosofia do direito: uma introdução crítica. São Paulo: 
Moderna, 1996. 

WATSON, Stephen. Malingerers, the ‘weakminded’ criminal and the ‘moral imbecile’: how 
the English prison medical officer became an expert in mental deficiency, 1880-1930. In: 
Legal medicine in history. Cambridge, EUA: University of Cambridge, 1994, p. 223-242. 

WEIS, Carlos. E a vara de execuções criminais de São Paulo, como vai? In: Revista da 
Associação Juízes para a democracia. Ano 5, n. 24, abr-jun, 2001, p. 2-3 

WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: Martins Fontes, 
2005-a 

______. Privação e delinquencia. São Paulo: Martins Fontes, 2005-b. 

WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

WOLIN, Sheldon S. Tocqueville between two words: the making of a political and theorical 
life. New Jersey, EUA: Princeton University Press, 2001. 



40 
 

WOLTON, Dominique. Pensar a comunicação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2004. 

YEPES, Rodrigo Uprimny. Estado social de derecho y decisión judicial correcta: um intento 
de recaptulación de los grandes modelos de interpretación jurídica. In: Hermenéutica 
jurídica: homenaje al maestro Darío Echandía. Bogotá, Colômbia: Ediciones Rosaristas, 1997, 
p. 113-131. 

ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do 
sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

______; BATISTA, Nilo; et. al. Direito penal brasileiro: primeiro volume. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2006. 

______; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

ŽIŽEK, Slavoj. Primeiro como tragédia, depois como farsa. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 


