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2020. 183 p. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – 
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RESUMO 

Esta dissertação parte da abordagem federativa do sistema penitenciário brasileiro 

“federalismo penitenciário”, adentrando ao campo das responsabilidades, dentre os diversos 

entes estatais, pelo custeio e a gestão do referido sistema. No segundo capítulo, abordam-se 

aspectos penais e fáticos do sistema penitenciário, avaliando a missão do Direito Penal e 

aspectos das penas, suas teorias, funções e a evolução histórica, perpassando pela 

humanização delas, e chegando nas Regras Mínimas da ONU para Tratamento dos 

Prisioneiros, de 2015 (Regras de Mandela). Após apontar características globais do 

aprisionamento, e em alguns países estrangeiros, chega-se ao sistema brasileiro, com as 

divulgações feitas por organismos nacionais e internacionais quanto ao estado caótico que 

se encontra nosso gerenciamento das pessoas privadas de liberdade, bem como as constantes 

violações de direitos humanos. No terceiro capítulo, aprofunda-se sobre o custo do 

encarceramento e a baixa transparência (opacidade) da despesa pública com a manutenção 

das pessoas presas, destacando-se o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), seus 

instrumentos financeiros, receitas e repasses de recursos, os contingenciamentos e a 

efetividade das políticas públicas dele decorrentes. Analisam-se auditorias e fiscalizações 

sobre o FUNPEN, bem como medidas de responsabilização propostas pelo Ministério 

Público. No quarto capítulo, apontam-se modelos alternativos para o gerenciamento das 

prisões, como as Parcerias Público-Privadas (PPP's) e as Associações de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC’s), mencionando, ainda, boas práticas, como o 

monitoramento eletrônico e a utilização das artes na recuperação dos presos. No quinto 

capítulo, avalia-se a jurisprudência (nacional e internacional) sobre a questão prisional, 

abordando o ativismo judicial para solucionar as falhas estruturais do sistema brasileiro, bem 

como a reserva do possível e os reflexos orçamentários. Além de julgados do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), aprofunda-se sobre o 

decidido na ADPF 347 MC/DF, que reconheceu o “Estado de Coisas Inconstitucional” (ECI) 

no sistema penitenciário brasileiro e determinou, dentre outras providências, o 

descontingenciamento das verbas do FUNPEN. Após detida análise bibliográfica, 

jurisprudencial e em base de dados, conclui-se o trabalho de pesquisa, com propostas 

federativas, financeiras e de gestão que impactem positivamente nas condições prisionais no 

país. 

 

Palavras-chave: Financiamento. Gestão. Sistema penitenciário. Custo do encarceramento. 

Despesas públicas com presos. Fundo penitenciário nacional. Intervenção 

judicial. Orçamento público. Política penitenciária. Estado de coisas 

inconstitucional. 
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System. 2020. 183 p. (Masters dissertation) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

ABSTRACT 

This dissertation starts from the federative approach of the Brazilian penitentiary system 

"penitentiary federalism", entering the field of responsibilities, among the various state 

entities, for the costing and management of that system. In the second chapter, criminal and 

factual aspects of the prison system are addressed, evaluating the mission of Criminal Law 

and aspects of penalties, their theories, functions and historical evolution, going through 

their humanization, and arriving at the UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners , 

2015 (Mandela Rules). After the global characteristics of imprisonment, and in some foreign 

countries, the Brazilian system arrives, with the disclosures made by national and 

international organizations regarding the chaotic state that our management of persons 

deprived of liberty is in, as well as the constant violations of human rights. In the third 

chapter, it delves into the cost of incarceration and the low transparency (opacity) of public 

expenditure on the maintenance of prisoners, notably the National Penitentiary Fund 

(FUNPEN), its financial instruments, revenues and transfers of resources, the contingencies 

and the effectiveness of public policies resulting from it. Audits and inspections on FUNPEN 

are analyzed, as well as accountability measures proposed by the Public Ministry. In the 

fourth chapter, alternative models for the management of prisons are pointed out, such as 

Public-Private Partnerships (PPP's) and Associations for the Protection and Assistance of 

Convicts (APAC's), also mentioning good practices, such as electronic monitoring and use 

of arts to recover prisoners. In the fifth chapter, the jurisprudence (national and 

international) on the prison issue is evaluated, addressing judicial activism to resolve the 

flaws in the Brazilian system, as well as the reserve of the possible and the budgetary reflexes. 

In addition to judgments from the Superior Court of Justice (STJ) and the Supreme Federal 

Court (STF), it delves into what was decided in ADPF 347 MC / DF, which recognized the 

“State of Things Unconstitutional” (ECI) in the Brazilian penitentiary system and 

determined, among other measures, the decommissioning of FUNPEN funds. After 

bibliographic, jurisprudential and database analysis, the research work is concluded, with 

federative, financial and management proposals that positively impact prison conditions in 

the country. 

 

Keywords: Financing. Management. Penitentiary sistem. Cost of incarceration. Public 

expenditure on prisoners. National penitentiary fund. Judicial intervention. 

Public budget. Penitential policy. State of unconstitutional things. 
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1 FEDERALISMO E SISTEMA PENITENCIÁRIO 

1.1 INTRODUÇÃO 

“Assim, acreditamos que com políticas econômicas 

viáveis, programas sociais efetivos; ações de 

prevenção e combate à criminalidade, governo e 

sociedade estarão caminhando a passo largos para 

FECHAR as portas de entrada no sistema carcerário. 

Da mesma forma, governo e sociedade devem juntar 

as mãos no esforço concentrado e solidário para 

ABRIR as portas do sistema carcerário ao 

cumprimento das leis, ao respeito dos encarcerados e 

sobretudo para garantir o direito de todos os 

brasileiros a uma vida tranquila e segura.”2 

Antes de adentrar à divisão das responsabilidades no financiamento e na gestão 

do sistema penitenciário3, aborda-se a forma federativa de Estado e seus desdobramentos 

sobre as finanças públicas e as atividades estatais no Brasil. 

O federalismo é a forma de Estado em que há divisão de poderes entre o núcleo 

central e as unidades federadas, tendo os seguintes elementos definidores: autonomia política 

dos entes federados; ordem jurídica centralizada; soberania; e constituição escrita. Outros 

aspectos se agregam a essa definição, como um órgão jurisdicional competente para dirimir 

as disputas federativas e inexistência do direito de secessão (decorrente do caráter estável e 

duradouro do vínculo federativo, que impede a separação dos entes). 

Tal estrutura estatal teve origem nos Estados Unidos da América (EUA), em 

resposta à necessidade de se ter um governo eficiente num território tão amplo. Após a 

independência americana, proclamada em 04 de julho de 1.776, o poder era repartido entre 

as antigas colônias britânicas, que não abriam mão das suas soberanias, o que acabava por 

enfraquecer a reunião na forma de Confederação. 

Para fortalecer a união entre os Estados, Thomas Madison, Alexander Hamilton 

e James Jay escreveram um total de 85 artigos que, após publicações em Nova York, foram 

 
2  Deputado Domingos Dutra, Relatório Final da CPI do Sistema Carcerário de 2009. (BRASIL. Congresso 

Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário. CPI sistema 

carcerário. Brasília, DF: Câmara dos Deputados. Edições Câmara, 2009. (Série ação parlamentar, n. 384). p. 

618.). 
3  Prefere-se neste trabalho a utilização do termo “sistema penitenciário”, fazendo alusão aos distintos modos 

de cumprimento das penas (destinadas aos condenados). “Sistema carcerário” pode se relacionar às 

carceragens ou cadeias públicas (para presos provisórios). De outro giro, “sistema prisional” tem espectro 

mais amplo. Para evitar sucessivas repetições, no entanto, por vezes se utiliza um termo pelo outro. 
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consolidados na obra “O Federalista”. Estes escritos constituem a essência teórica da fórmula 

federativa escrita na Constituição Americana pela Convenção da Filadélfia de 1787. A partir 

dela, os Estados confederados deixaram de ser soberanos, conservando-se autônomos, 

entregando à União os poderes para exercer tarefas necessárias ao bem comum de todos os 

entes. Além disso, a vontade da União passou a ser formada no Senado pelos representantes 

dos Estados. 

Segundo Karl Loewenstein4 , o Estado federal pressupõe a existência de uma 

Constituição formal, responsável por traçar os limites de suas competências, que 

representam o ponto central da estrutura do federalismo. 

No federalismo, à soberania do ente central, que se forma pela conjugação de 

forças das unidades parciais, corresponde-se à preservação da autonomia dos entes 

subnacionais. O Estado Federal contrapõe-se ao Estado Unitário, no qual os poderes estatais 

se concentram exclusivamente no ente maior, não havendo autonomia pelos entes menores. 

Esta autonomia compreende tanto a descentralização administrativa, como a 

política. Além de executar as leis nacionais, os Estados-membros podem elaborar suas 

próprias leis, e mais, suas próprias constituições. Tratam-se das capacidades de autogoverno 

e autoconstituição, que devem seguir as diretrizes da Constituição Federal. 

A Constituição escrita, premissa e fundamento de validade do Estado Federal, 

vai além, discriminando a forma como se dá a distribuição de competências legislativas e 

materiais de cada ente (central/nacional ou parcial/subnacional). 

Nesse sentido, explicitar as bases e a engenharia institucional do Estado 

Brasileiro é fundamental para que se possa discriminar entre os diversos entes federados as 

responsabilidades atinentes ao financiamento e à gestão do sistema penitenciário, o que se 

passa a denominar de “federalismo penitenciário”. Além da indagação do “que” deve ser 

feito para melhorar a situação prisional, questiona-se aqui também por “quem” deve ser feito. 

1.2 FEDERALISMO FISCAL E AUTONOMIA FINANCEIRA DOS ENTES 

“Não podemos, é verdade, reduzir a complexidade 

dos tantos problemas que conduzem ao caos 

penitenciário brasileiro, mas parece claro que uma 

tarefa básica para apontarmos os caminhos de 

 
4  LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1964. p. 356. 
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superação desse quadro consiste em delimitarmos as 

responsabilidades de cada um dos órgãos do Estado.”5 

Como há repartição constitucional de competências entre os entes federados, 

deve haver, também, a partilha dos recursos públicos necessários ao exercício desses 

misteres. Ou seja, é feita a divisão, entre os diversos entes governamentais, das receitas 

tributárias destinadas a viabilizar materialmente esses encargos, donde se fala em 

federalismo fiscal, que consiste no sistema de repartição dos poderes de arrecadação 

(competência tributária) e partilha dos recursos públicos entre União, Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios. 

Para Regis Fernandes de Oliveira6, ao estabelecer-se a partilha das competências 

políticas e administrativas, cada ente federado recebeu um plexo de atribuições de que deve 

cuidar, restando claro que a eles devem ser destinados recursos para cumprir suas finalidades. 

Federalismo fiscal, portanto, refere-se à partilha das receitas públicas entre as 

diversas esferas governamentais, bem como os respectivos instrumentos arrecadatórios. 

Nesse sentido, Paulo Gustavo Gonet7 assevera: 

As constituições federais preveem, ainda, uma repartição de rendas, que 

vivifica a autonomia dos Estados-membros e os habilita a desempenhar as 

suas competências. Vale observar que a Constituição brasileira dispõe 

também sobre repartição de receitas oriundas de impostos federais, 

favorecendo não somente os Estados, como igualmente, aquinhoando os 

Municípios (art. 159 da CF). 

No federalismo fiscal, assume especial significado a autonomia financeira, que 

consiste na previsão constitucional de receitas próprias, mediante outorga de competências 

tributárias ou mecanismos de partilhas e repasses, a fim de que os entes federados (maiores 

e menores) tenham suficiência econômica para o custeio de suas obrigações. 

Sobre federalismo fiscal e autonomia financeira na ótica constitucional de 1988, 

confira-se escólio de João Paulo Bachur8: 

 
5  VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins et. al. Questão federativa, sistema penitenciário e intervenção 

federal. Revista Culturas Jurídicas, Santa Maria, v. 5, n.10, jan./abr., 2018. p. 4. 
6  OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 36. 
7  BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Organização do Estado. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, 

Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 789. 
8  BACHUR, João Paulo. Federalismo fiscal, atribuições fiscais constitucionais e equalização regional: EUA, 

Alemanha e Brasil em perspectiva comparada. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 56, n. 4, p. 377-

401, out./dez. 2005. p. 392. 



18 

 

O pacto federativo refundado em 1988 buscou originalmente, pelo menos 

no plano normativo, equilibrar o fluxo de receitas, privilegiando 

deliberadamente os estados brasileiros menos desenvolvidos 

economicamente. No que tange às atribuições fiscais constitucionais, 

significativa autonomia tributária foi concedida aos estados (pelo menos 

nominalmente), bem como foram instituídos mecanismos distributivos que 

privilegiaram tanto os estados quanto os municípios brasileiros em relação 

à União. 

Antes de se trilhar as distintas responsabilidades pelo financiamento e a gestão 

do sistema penitenciário, é imperioso seja perpassado pelo federalismo fiscal, com 

necessária abordagem sobre a autonomia financeira dos entes. Nessa linha, deve-se ter em 

mente que as receitas públicas alocadas a cada ente federativo devem ser proporcionais às 

competências materiais assumidas por cada qual9. 

1.3 FEDERALISMO COOPERATIVO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO - “FEDERALISMO PENITENCIÁRIO” 

“O desafio mais difícil e urgente hoje é explorar de 

maneira criativa novos terrenos para a justiça nos 

quais a prisão não seja mais nossa principal âncora.”10 

No Brasil, o modelo de Estado adotado desde a instituição da República, previsto 

pela Constituição de 1891 e abraçado pelas demais constituições, é o federalismo. 

Atualmente, o modelo federativo está consagrado como cláusula pétrea inclusive (Art. 1.º e 

art. 60, §4º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/198811). 

No registro histórico, ressalvam-se apenas os períodos da Ditadura Vargas (Constituição de 

1937, que não previa o federalismo) e a Ditadura Militar (1964-1985), que, pela 

concentração excessiva de poderes nas mãos da União, ficou conhecido por federalismo 

nominal.  

Diferentemente dos EUA, onde vigora o federalismo dual, caracterizado pela 

rigorosa divisão de poderes, por meio da enumeração expressa das competências do ente 

 
9  Com outros autores, Beto Ferreira Martins Vasconcelos afirma: “Pontue-se que o processo de pactuação ou 

definição das competências materiais de cada ente federativo é indissociável da discussão sobre o 

financiamento da execução de tais ações ou políticas públicas, sendo razoável supor que a destinação de 

receitas deve se dar em razão diretamente proporcional à amplitude das responsabilidades assumidas.” 

(VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins et. al. Questão federativa, sistema penitenciário e intervenção 

federal. Revista Culturas Jurídicas, Santa Maria, v. 5, n.10, jan./abr., 2018. p. 19, grifo nosso.). 
10 DAVIS, Ângela. Estarão as prisões obsoletas? Tradução Marina Vargas. Rio de Janeiro: Difei, 2018. p. 22. 
11 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2020]. Disponível em: wwww.planalto.gov.br. Grifo nosso. 
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central, deixando as competências remanescentes aos entes subnacionais, o Brasil adota o 

federalismo cooperativo ou por cooperação, que exige a colaboração entre as esferas 

governamentais – sem divisão estanque e cerrada das atribuições. Outra diferença para o 

sistema norte-americano é que, naquele país, houve reunião das 13 antigas colônias para 

formação do poder central (federalismo por agregação ou movimento centrípeto); já em 

terras brasileiras, o movimento foi no sentido contrário, com os poderes do governo central 

(antigo Império) sendo partilhado entre as oligarquias locais (federalismo por desagregação 

ou movimento centrífugo). 

Na história brasileira, são constantes as mudanças nas relações federativas, com 

sucessivas tensões, que variam entre a concentração de poderes e recursos no governo central 

(União), o fortalecimento das regiões (Estados-membros e Distrito Federal) até o movimento 

municipalista (autonomia dos Municípios). 

O Estado Brasileiro tem por norte o equilíbrio federativo, situação em que a 

alocação dos recursos seja coerente com as necessidades de cada ente estatal (seguinte 

binômio: atribuições x recursos), sem grandes distorções ou submissão financeira entre eles. 

Nesse sentido, expressamente atribui-se à lei complementar o estabelecimento de normas 

sobre a entrega de recursos: “[...] objetivando promover o equilíbrio socioeconômicos entre 

Estados e entre Municípios” (art. 161, inciso II, da CRFB/1988). 

Em relação à questão prisional, as responsabilidades pela gestão e o 

financiamento também se dividem entre as distintas esferas federativas. A propósito, o art. 

24, inciso I, do texto constitucional diz ser competência concorrente da União, Estados-

membros e Distrito Federal: “legislar sobre direito penitenciário”. 

Convém mencionar que o Constituinte de 1988, tão detalhista em outras áreas, 

foi bastante enxuto ao tratar das relações federativas no que toca ao sistema penitenciário12, 

limitando-se a prescrever essa competência legislativa concorrente (não tendo discriminado 

quaisquer competências materiais ou administrativas sobre o assunto). Quanto à 

competência legislativa, a União deve estabelecer normas gerais, enquanto os Estados-

 
12  Reforçando esse posicionamento, Walkiria Dutra afirma: “Em termos federativos, o artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988 garantiu alguns dos direitos e deveres acerca da individualização da pena e 

das privações da liberdade, mas não houve uma responsabilização clara entre os entes federados sobre 

a pauta sobre o sistema prisional.” (DUTRA, Walkiria Zambrzivicky. O Sistema Penitenciário Brasileiro 

e o conflito federativo: impasses e avanços na construção de uma política nacional. In: ENCONTRO 

ANUAL DA ANPOCS, 42., Caxambú. Anais [...]. Caxambú, 2018. p. 1-2, grifo nosso.). 
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membros e o Distrito Federal precisam suplementar a legislação no que lhes couber (art. 24, 

§2º, da CRFB/1988). 

Numa linha de investigação científica, em que compete ao intérprete do direito 

também o papel de o questionar, lembra-se aqui de Giorgio Agamben13 , que recomenda 

sejam “profanados” os institutos humanos consagrados (por exemplo: as previsões 

constitucionais). Nesta dissertação, portanto, indaga-se acerca da lacuna constitucional sobre 

a divisão de responsabilidades no trato de uma política penitenciária nacional. 

Desse modo, cabe ao constituinte reformador ou à legislação infraconstitucional 

o papel de estabelecer e explicitar o espaço de cada ente federativo no financiamento e na 

gestão do sistema penitenciário brasileiro. À falta de normas constitucionais específicas 

(originárias e reformadoras), compete ao legislador ordinário a fixação de competências 

administrativas dos diversos entes, gizando assim a engenharia federativa (fiscal e gerencial) 

do sistema prisional. 

Na questão prisional/penitenciária, a estrutura estatal brasileira é complexa e 

conflitante. Enquanto compete à União a legislação que tipifica crimes e regula os processos 

penais, a gestão do sistema, na sua grande maioria, é exercida pelos Estados-membros e 

Distrito Federal. Muitas vezes, essa confusão de responsabilidades gera sobreposição de 

atuações, indefinições institucionais, e até espaços vazios de atuação14. 

Sobre isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário de 

200915 (CPI/2009) observou: 

Nesse compartilhamento de funções e responsabilidades entre Poderes da 

República e dos Estados, nem sempre há harmonia no enfrentamento 

do combate à criminalidade e nas soluções dos graves problemas 

carcerários, havendo um descompasso entre o legislador que produz a lei, 

o julgador que condena e o gestor que cuida do preso. Com relação ao 

financiamento do sistema carcerário, os problemas, as lacunas e as 

 
13  AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 65. 
14  Walkiria Dutra: “No caso do sistema prisional, há pouca referência acerca do papel exercido pelo governo 

federal, bem como uma análise das relações federativas nessa área de política pública.” (DUTRA, Walkiria 

Zambrzivicky. O Sistema Penitenciário Brasileiro e o conflito federativo: impasses e avanços na construção 

de uma política nacional. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 42., Caxambú. Anais [...]. Caxambú, 

2018. p. 8). 
15  Esclareça-se que a penúltima CPI do Sistema Carcerário de responsabilidade da Câmara dos Deputados, 

durou de 2007 a 2009, e procedeu a diligências em unidades prisionais de todas as unidades federativas do 

país, teve seu Relatório divulgado em 2009, com impactantes constatações e conclusões. A última CPI do 

Sistema Carcerário teve seu Relatório Final divulgado em agosto de 2015, também com diversas 

proposições. (BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito 

do Sistema Carcerário. CPI sistema carcerário. Brasília, DF: Câmara dos Deputados. Edições Câmara, 2009. 

(Série ação parlamentar, n. 384). p. 329.). 
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deficiências também são complexos. Há, portanto, uma estrutura federal e 

outra estadual para o trato dos problemas carcerários. (Grifo nosso). 

Em se tratando o sistema penitenciário brasileiro de um assunto complexo, é 

imprescindível sejam avaliados o desenho institucional e a engenharia federativa adotados, 

tanto na repartição das tarefas materiais quanto na distribuição dos recursos financeiros 

necessários à sua manutenção. 

Um outro problema de matiz federativo no sistema penitenciário diz respeito aos 

conflitos entre as diferentes unidades federadas em custodiar presos que respondam a 

processos ou tenham sido condenados em Estados diferentes, criando-se empecilhos para o 

recambiamento interestadual de presos, pelo insuficiente papel de integração e mediação da 

União16. 

Sobre as amarras institucionais na federação brasileira, verdadeiros “nós 

federativos”, Bachur17 assevera: 

O principal problema da federação brasileira consiste em um vácuo 

constitucional e institucional que inviabiliza a articulação entre as 

atribuições fiscais constitucionais da União, dos estados e dos municípios 

brasileiros e induz à predação fiscal em todos os níveis: entre as unidades 

da federação e a União, de um lado, e entre as próprias unidades federadas, 

de outro lado. A tarefa, obviamente, não é simples. O desafio que nos resta 

é precisamente reproblematizar o pacto federativo e levar a cabo o projeto 

constitucional de federação da Constituição Federal de 1988. 

Ainda, esse mesmo autor18 faz interessante reflexão sobre o papel do federalismo 

nas pesquisas de políticas públicas, segundo a qual: “Recolocar a federação na agenda de 

pesquisa é passo necessário para viabilizar que a política social seja pensada de maneira 

estrutural, e não conjuntural”. 

 
16  Somente para ilustrar, cita-se uma bem sucedida experiência da adequada estratégia federativa entre 

governos federal e estadual no sistema prisional brasileiro, consistente na transferência para presídio federal, 

em fevereiro de 2019, de 22 presos que ocupavam lideranças do crime organizado no Estado de São Paulo. 

Apesar das expectativas de represália dos criminosos, as forças estatais conseguiram efetuar os traslados, 

sem que houvesse reações, com grande esquema de segurança orquestrado. (ADONO, Luís. Marcola e mais 

21 integrantes do PCC são levados para presídios federais. UOL Notícias, São Paulo, 12 fev. 2019. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/13/marcola-pcc-transferir-

presidio-federal.htm. Acesso em: 16 dez. 2019.). 
17  BACHUR, João Paulo. Federalismo fiscal, atribuições fiscais constitucionais e equalização regional: EUA, 

Alemanha e Brasil em perspectiva comparada. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 56, n. 4, p. 377-

401, out./dez. 2005. p. 395. 
18 Ibid., p. 378. 
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Adentrando especificamente neste campo do “federalismo penitenciário”, Beto 

Ferreira Martins Vasconcelos e outros advertem19 : “Assim, nos parece evidente que os 

arranjos federativos e as relações intergovernamentais constituem uma chave central para a 

superação dos tantos problemas verificados na administração da questão carcerária no país”. 

Desse modo, em se tratando a crise prisional brasileira de problema antigo, 

estrutural e de dimensão nacional (descrita no Cap. II), faz-se necessário o envolvimento de 

todos os poderes e órgãos do Estado para sua superação 20 . Além disso, as discussões 

precisam ser colocadas em níveis federativos, inclusive para que sejam delimitadas e 

repactuadas de forma precisa as atribuições governamentais e a alocação das verbas públicas, 

para que haja adequada autonomia financeira dos órgãos encarregados da gestão prisional. 

Por fim, considerando que a vida imita a arte, e vice-versa, e a questão do 

aprisionamento está bem presente nas diversas manifestações artísticas do cotidiano 

(literatura, pintura, cinema, música, etc.), traz-se neste trabalho, além das discussões 

acadêmicas (constitucionais, financeiras e de execução penal), registros artísticos que 

guardam fina relação com o tema, como a Fotografia 1 abaixo, do célebre filme “O Milagre 

da Cela nº 7”. 

 

 
19  VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins et. al. Questão federativa, sistema penitenciário e intervenção 

federal. Revista Culturas Jurídicas, Santa Maria, v. 5, n.10, jan./abr., 2018. p. 7.). 
20  Voto-Vista proferido pelo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso: “59. Como se viu, a perversa realidade 

prisional brasileira é um problema generalizado, complexo e estrutural, fruto de ações e omissões dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário que se estenderam durante várias décadas. Tal como se 

demonstrou nas experiências de direito comparado relatadas acima, não há soluções fáceis ou unilaterais 

para enfrentar essa obscura realidade. Para que sejam eficazes, é preciso implementar um conjunto complexo 

e planejado de medidas, articulado por todos os órgãos relativos ao sistema carcerário e esferas de poder. É 

necessário, ainda, que se confira prioridade a soluções que atuem diretamente sobre as causas do 

problema prisional.60. Do retrato da situação carcerária, revelado no item III.1, acima, despontam 

nitidamente três principais causas da crise do sistema carcerário nacional, que estão de certo modo 

interligadas: (i) a superlotação, (ii) a lógica do hiperencarceramento, e (iii) as deficiências na 

estruturação e funcionamento dos presídios.”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário 580.252/MS. Relator Min. Ricardo Lewandowski. Data de julgamento: 16/02/2017. Diário 

da Justiça Eletrônico, São Paulo, 23 fev. 2017. Disponível em: wwww.stf.jus.br. Grifo nosso.). 
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Fotografia 1 - Cena do Filme O Milagre da Cela nº 721 

 

  

 
21  ANTONELI JUNIOR, Hugo. Drama turco “Milagre na Cela 7”, da Netflix, vai te fazer chorar. Disponível 

em: https://comandonoticia.com.br/drama-turco-milagre-na-cela-7-da-netflix-vai-te-fazer-chorar/. Acesso 

em: 24 set. 2020.  
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6 CONCLUSÃO 

“É lugar-comum a referência à situação caótica do 

sistema prisional brasileiro. Trata-se de fato 

amplamente notório e já difundido há muitos anos, 

tanto em meio acadêmico, como, especialmente, na 

atuação diária dos órgãos da execução penal. O que 

não pode ser comum é que essas circunstâncias 

permaneçam inalteradas, esquecidas, como se fossem 

estranhas à atuação estatal.”427 

Para que se tenha uma dimensão real acerca do impacto dos estudos e ações 

sobre o sistema penitenciário, destaca-se que os problemas carcerários não são resolvidos 

em si e por si, haja vista a influência que recebe das questões atinentes à segurança pública, 

criminalidade, educação etc. Assim, sob qualquer viés que se analise a questão prisional 

(constitucional, administrativa, financeira, penal, execução penal ou mesmo criminológica), 

não se terá o condão de resolver definitivamente a questão prisional brasileira, mas somente 

contribuir para o seu avanço. 

Também se rechaça a ideia simplista de que, para solução destes problemas, 

bastaria a construção de novos presídios428, conforme lúcida advertência de Manoel Pedro 

Pimentel429: 

Se todo o orçamento do Brasil fosse colocado a serviços dessas construções, 

como solução tradicional do problema do crime, nós ainda não o teríamos 

resolvido, porque os mandos de prisão crescem à razão de mil por mês, 

demandando ainda a construção de duas penitenciárias por mês, o que, se 

fosse possível, em termos econômicos, não seria possível em termos de 

construção, em termos de engenharia. 

 
427  CARVALHO NETO, Ruy Reis. Indiferença estatal e social: a situação e abandono das mulheres no 

cumprimento da pena. In: BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. A visão do Ministério 

Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro. Brasília: CNMP, 2016. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_sistema_prisional_web_7_1

2_2016.pdf. Acesso em: 15 out. 2019. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_sistema_prisional_web_7_1

2_2016.pdf. Acesso em: 15 out. 2019. p. 31. 
428  Renato Campos Pinto de Vitto, então Diretor-Geral do DEPEN, ouvido em audiência pública na Câmara 

dos Deputados, em 28 de abril de 2015, disse: “[...] não basta criar mais vagas para resolver o problema do 

sistema carcerário brasileiro (pois a criação de vagas é acompanhada pelo crescimento da população 

prisional), sendo necessário pensar em meios de reduzir a prisão e promover o desencarceramento 

responsável, até mesmo para evitar que jovens primários e sem conexão com as redes de crime organizado 

acabem sendo recrutados, na prisão, por essas redes.” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Sistema 

Carcerário Brasileiro. Relatório final [da CPI do Sistema Carcerário de 2015]. Brasília, DF, Câmara dos 

Deputados, 2015. p. 98). p. 66). 
429  PIMENTEL, Manoel Pedro. Brasil Rotário. Junho de 1978. p. 30-31. Apud. THOMPSON, Augusto. A 

questão penitenciária. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 108. 
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Além disso, por envolver questões estruturais e multisetoriais em vários níveis 

do Estado Brasileiro, necessariamente passa-se pela análise da engenharia institucional e da 

responsabilidade dos distintos entes federativos na questão penitenciária (“federalismo 

penitenciário”), inclusive dos instrumentos financeiros previstos (federalismo fiscal)430. 

Como analisado, outro importante instrumento para melhoria das condições 

prisionais no Brasil consiste no levantamento preciso e na divulgação periódica dos gastos 

com a manutenção dos presos, ou seja, o custo do encarceramento. Com ele, possibilita-se 

um diagnóstico mais apropriado sobre a qualidade do gasto público e a eficiência da gestão 

penitenciária. 

Além disso, conforme se extrai do julgamento da ADPF 347 MC/DF, demais 

julgados analisados e a bibliografia e documentação utilizadas neste trabalho, os problemas 

e possíveis saídas para o sistema penitenciário brasileiro não são simples, e referem-se a 

medidas de diversas ordens: normativa, gerencial, orçamentária, judicial e cultural. 

Em síntese, a partir dos delineamentos trazidos nesta pesquisa, as propostas para 

melhoria no sistema penitenciário brasileiro podem ser erigidas, pelo menos em três níveis: 

1. comprometimento federativo e interinstitucional; 2. adequada alocação de recursos 

financeiros; e 3. gestão eficiente. 

Tendo o presente trabalho se desenvolvido na perspectiva do adequado 

financiamento e da boa gestão do sistema penitenciário brasileiro em níveis federativos, 

pontua-se algumas sugestões que visam esse desenvolvimento: 

A) PROPOSTAS FEDERATIVAS431: 

 
430 Para Beto Ferreira Martins Vasconcelos e outros: “Se o êxito de uma política pública reclama vontade 

política, planejamento adequado e financiamento suficiente, não causa espanto que a política penal e 

penitenciária brasileira se veja numa situação tão delicada.” (VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins et. 

al. Questão federativa, sistema penitenciário e intervenção federal. Revista Culturas Jurídicas, Santa Maria, 

v. 5, n.10, jan./abr., 2018. p. 40, grifo nosso.). 
431 Sobre saídas federativas para a crise penitenciária, consigne-se avaliação do TCU: “235. No Brasil, onde se 

adota o federalismo, a cooperação entre os órgãos e entidades da União, estados, DF e municípios, bem 

como entre estes e aqueles posicionados fora da estrutura dos Poderes, apresenta-se como fator 

determinante para o êxito das políticas públicas. 236. No âmbito local, considerando-se cada cédula 

federativa, os mecanismos de coordenação também devem estar fortemente presentes, sob pena de não 

atingimento dos fins públicos. 237 Conforme definido acima, as políticas públicas para o sistema prisional 

são as ações articuladas e estruturadas que buscam resolver os problemas do sistema, a exemplo da 

superpopulação dos presídios, da alta proporção de prisões provisórias -ante o total de prisões, da violação 

de direitos dos presos e do não cumprimento do papel ressocializador da pena. [...]. 239.Para o alcance 

desses propósitos, é necessário que a política pública do sistema prisional envolva todas as instituições 

atuantes na execução penal e que o trabalho se desenvolva compartilhada e harmonicamente. A opção de o 

legislador inserir em um mesmo capítulo os órgãos da execução, inclusive, sugere e realça a busca pela 

atuação conjugada dos órgãos da execução. 240.Partindo dessa base, e considerando a diversidade de atores 

das diferentes esferas governamentais, reclama-se a disposição ordenada entre as ações locais e entre estas 
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A.1 - repactuação das responsabilidades (constitucionais e legais) dos diferentes 

níveis federativos no custeio e na gestão do sistema penitenciário brasileiro, com destaque 

ao papel da União, na coordenação, integração e cooperação dessa política pública, bem 

como na sua capacidade de indução aos governos locais e municipais432; 

A.2- expansão do Sistema Penitenciário Federal, com o incremento de outras 

unidades prisionais federais pelo país433, calculando-se os riscos/cautelas para se evitar a 

precarização do SPF; 

A.3- ampliação da participação dos Municípios na questão penitenciária 434 , 

notadamente, maiores atribuições e recursos no que diz respeito à oferta de trabalho para 

pessoas presas e egressos do sistema penitenciário, programas para cumprimento de penas 

restritivas de direitos 435 (alternativas penais à prisão436), e o fomento no processo de criação 

das APAC’s. 

B) PROPOSTAS FINANCEIRAS: 

 
e as orientações federais. 241. É preciso, portanto, estabelecer um ambiente de boa governança para que o 

Estado brasileiro detenha a capacidade de implementar políticas públicas e de atingir metas coletivas, 

aperfeiçoando-se a interação entre seus múltiplos agentes, considerando, em especial, que cada um tem 

seus próprios objetivos dentro do arcabouço maior.” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 

018.047/2018-1. Rel. Minª. Ana Arraes. Julgado em: 03/07/2019. Disponível em: portal.tcu.gov.br.). 
432 Para Beto Ferreira Martins Vasconcelos e outros: “[...] o trinômio integração, cooperação e coordenação, 

característico do sistema federativo, não opera adequadamente nas políticas penitenciárias, reclamando o 

redesenho das relações intergovernamentais para o aprimoramento da política;” (VASCONCELOS, Beto 

Ferreira Martins et. al. Questão federativa, sistema penitenciário e intervenção federal. Revista Culturas 

Jurídicas, Santa Maria, v. 5, n.10, jan./abr., 2018. p. 41.). 
433  Em sentido próximo, tem-se proposta contida no Relatório Final da CPI de 2015, p. 195: “A edição de lei 

obrigando o governo federal a instituição de presídio federal em todas as unidades da federação para 

cumprir pena por crime federal e para estrangeiros, pois só em São Paulo, em Itaí, temos 2350 presos 

estrangeiros.” 
434  Nesse sentido também se tem proposta no Relatório Final da CPI de 2015, p. 195: “A edição de lei 

obrigando o município a participar do apoio ao sistema prisional.” 
435  Neste exato sentido duas das Propostas para melhoria do Sistema Penitenciário Brasileiro sugeridas pelo 

MPD: “II – ALTERAÇÕES ADMINISTRATIVAS – FOCO NA GESTÃO [...] 2 – O problema da 

reincidência. É preciso que as PREFEITURAS assumam a responsabilidade de olhar para o egresso (arts. 

25/27 da LEP). Criar mecanismos de aproveitamento dessa mão de obra, dando oportunidade de atividade 

lícita para essas pessoas. [...] X – MEDIDAS A CARGO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL [...] 3. 

Organizar e administrar o trabalho de egressos do sistema penitenciário e de condenados a penas 

alternativas, aproveitando essa mão de obra para o trabalho de conservação e manutenção da cidade, dentre 

outras funções.” (PROPOSTA para a melhoria do sistema prisional brasileiro. Dialógico. Revista do 

Movimento do Ministério Público Democrático, São Paulo, v. 14, n. 52, p. 41-44, 2017. Disponível em: 

https://mpd.org.br/wp-content/uploads/2018/01/revista52.pdf. Acesso em: 13 set. 2020. p. 41 e 44). 
436  Segundo Manoel Pedro Pimentel: “A prisão, portanto, deveria ser reservada para recolher sentenciados 

portadores de acentuada periculosidade. Os de escassa ou nenhuma periculosidade permaneceriam nos 

regimes de prisão-albergue, prisão domiciliar, ou em liberdade fiscalizada, com obrigações.” (grifo nosso). 

(PIMENTEL, Manoel Pedro Pimentel. Ensaio sobre a pena. In: NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, 

Maria Thereza Rocha de Assis (org.). Doutrinas essenciais: processo penal. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012. v. 7. p. 777, grifo nosso.). 
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B.1 - acompanhamento permanente da sociedade (fomento ao controle social) e 

dos órgãos de controle acerca da aplicação eficiente dos recursos do FUNPEN e demais 

fundos penitenciários (por todos os entes envolvidos)437 438; 

B.2 - maior transparência ao custo mensal do preso por unidade federativa 

(informação que constitui direito fundamental do cidadão), com o efetivo cumprimento da 

Resolução CNPCP nº 06/2012, e o estabelecimento de sanções aos entes que a 

descumpram439 440; 

B.3 - maior controle sobre a execução orçamentário-financeira e a qualidade do 

gasto público naquelas unidades federativas com elevada população carcerária e níveis de 

violência acentuados; e 

B.4 - planos de expansão dos sistemas penitenciários, estaduais e distrital, a 

partir de um diagnóstico de riscos, carências e recursos disponíveis, possibilitando-se um 

planejamento orçamentário-financeiro do setor, inclusive como diretriz de responsabilidade 

fiscal (art. 16, I, da LRF). 

C) PROPOSTAS GERENCIAIS: 

C.1 - incremento e capacitação do pessoal técnico do DEPEN e das secretarias 

estaduais, visando elevar a interlocução entre os diversos entes federativos e prestar 

adequada assistência técnica e financeira no que diz respeito aos projetos e execução de 

 
437  Outra proposta do MPD nessa linha: “V- DA FISCALIZAÇÃO 1. É preciso fortalecer a transparência no 

setor penitenciário. Há bilhões em recursos públicos sendo distribuídos para a construção de presídios, mas 

esses valores precisam ser empregados com eficiência. Há notícias de que a construção em sistema de 

emergência costuma elevar o custo da obra de forma exagerada: de R$ 30 mil por vaga passa para R$ 75 

mil.” (PROPOSTA para a melhoria do sistema prisional brasileiro. Dialógico. Revista do Movimento do 

Ministério Público Democrático, São Paulo, v. 14, n. 52, p. 41-44, 2017. Disponível em: 

https://mpd.org.br/wp-content/uploads/2018/01/revista52.pdf. Acesso em: 13 set. 2020. p. 44.). 
438  A adoção de penas alternativas também está em conformidade com as “Regras de Tóquio” - Regras 

Mínimas das Nações Unidas sobre as Medidas não-privativas de liberdades, de 1990. 
439  Mais uma proposta do MPD na linha sugerida neste trabalho: “V- DA FISCALIZAÇÃO [...] 3. É preciso 

fiscalizar não apenas o custo de construção dos presídios; mas, também, o custo de gestão do 

estabelecimento. Notícias divulgadas apontam para R$ 2.200, por detento ao mês em SP, e R$ 4.500, no 

AM, uma desproporção significativa.” (Ibid., p. 43, grifo nosso.). 
440  Na linha da proposta defendida, o TCU, no Acórdão nº 2643/2017 deliberou também: “9.1. determinar ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Executiva e do Departamento 

Penitenciário Nacional, que: 9.1.1. institua controle periódico da remessa, por parte dos estados e do 

Distrito Federal, de planilhas que contenham dados referentes ao custo mensal do preso por 

estabelecimento prisional, nos termos do art. 6º da Resolução CNPCP 6/2012, e elabore tabela 

específica dessas despesas, oferecendo-as por meio eletrônico às secretarias de estado de administração 

penitenciária ou órgãos equivalentes, na forma do art. 7º da referida Resolução;”. (BRASIL. Tribunal de 

Contas da União. TC 003.673/2017-0. Rel. Min. Vital do Rego. Julgado em: 29/11/2017. Disponível em: 

portal.tcu.gov.br. Acesso em: 21 jan. 2019.). 
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obras das unidades prisionais financiadas pelo FUNPEN; 

C.2 - fomento estatal a outras formas de gestão das unidades prisionais, como a 

utilização das APAC's (cujo incentivo à criação poderia ser incumbido aos Municípios), bem 

como a replicação de boas práticas havidas nas unidades prisionais, como a utilização das 

artes e da leitura para recuperação social dos detentos; 

C.3 - incremento da vigilância eletrônica dos apenados (de lege lata e de lege 

ferenda), sobretudo àqueles em regime semiaberto, aberto, saídas temporárias, livramento 

condicional, suspensão da pena, etc., em períodos de curta duração e mediante aceitação 

prévia e documentada do usuário; e 

C.4 - capacitação da estrutura de gestão e profissionalização dos servidores 

penitenciários estaduais, com quadro próprio de profissionais, planos de carreira e de salários, 

visando a adequada formação.441 442 

Além disso, deve-se ser estimulada a percepção social dos brasileiros no sentido 

de que as precárias condições do sistema penitenciário, além de prejudicarem as pessoas 

presas, implicam numa escalada da violência, em detrimento de todos443. Nesse esforço de 

transformação cultural, deve-se ampliar a transparência do quanto de dinheiro público tem 

 
441  Nessa linha, consta o Princípio nº 10 do BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Modelo de gestão 

para a política prisional. Brasília, DF: DEPEN, 2016. Coordenação: Valdirene Daufemback. p. 50: “A 

efetiva implantação de um Modelo de Gestão para a Política Prisional brasileira passa, necessariamente, 

pela profissionalização da estrutura de gestão e dos quadros de servidores dos sistemas penitenciários dos 

estados. A abrangência destes sistemas, seja no tocante ao quantitativo da população encarcerada, seja com 

relação ao papel que as prisões ocupam nas políticas de segurança pública e justiça criminal, exige que cada 

ente federativo componha uma estrutura específica para tratamento da questão prisional. Por outro lado, 

como já afirmado anteriormente, nenhuma mudança no modo de funcionamento das prisões será operada 

sem que se alterem os conceitos e saberes que são transferidos à gestão prisional a partir de outros campos 

da justiça penal. Nesse sentido, as Diretrizes para o Modelo de Gestão sustentarão a importância de que 

cada estado estruture um órgão específico para a gestão prisional, com quadro profissional próprio, planos 

de carreiras e salários e garantia de processos de formação e monitoramento dos servidores, a fim de garantir 

a efetiva execução dos postulados e princípios aqui apresentados.” 
442  Recente passo na alteração do regime jurídico de parte dos servidores penitenciários foi dado pela Emenda 

Constitucional 104/2019, que inseriu dentre os órgãos encarregados constitucionalmente pela segurança 

pública o art. 144, inciso VI: “[...] polícias penais federal, estaduais e distrital”, que “vinculadas ao órgão 

administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos 

estabelecimentos penais.” 
443  Carlos A. A. Campos assevera: “No caso do sistema carcerário, por exemplo, a sociedade não enxerga 

que as condições desumanas das prisões se voltam contra ela mesmo na forma de mais violência. Não 

ressocializando os presos, mas, ao contrário, fazendo-os conviver com mais violência nos presídios, nosso 

sistema prisional produz reincidência penal em larga escala, vindo os presos a cometer crimes ainda mais 

graves. Esse aspecto precisa ser compreendido pela sociedade, mas antes deve entrar na agenda de 

discussão social e política.” (CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucional. 

2. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 321, grifo nosso.). 
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sido gasto nesse setor444, os “custos do preso”, e o quanto precisa ser melhor gerido, aplicado 

e fiscalizado. 

Ainda, cumpre reforçar a advertência já lançada no Cap. 4 deste trabalho no 

sentido de que as propostas de desencarceramento e medidas alternativas à prisão não podem 

enfraquecer o sistema de justiça criminal no enfrentamento à criminalidade que mais lesa o 

tecido social brasileiro, como são os casos de crimes: hediondos; praticados por organização 

criminosa; lavagem de dinheiro e capitais; crimes contra a Administração Pública, etc.  Dada 

a histórica impunidade do colarinho branco no Brasil, muitas vezes a prisão (cautelar ou 

pena) é a única e mais eficiente resposta estatal para fazer cessar a prática criminosa e punir 

os envolvidos. 

São essas as considerações da presente pesquisa que pretende contribuir para o 

avanço do sistema penitenciário e o convívio em uma sociedade mais justa, menos violenta 

e com racionalidade na aplicação dos recursos públicos. 

Parafraseando Dostoiévski, pretende-se aqui transformar a “Casas dos Mortos” 

em locais de efetiva reintegração das pessoas presas, com racionalidade na utilização dos 

recursos públicos e eficiência na gestão penitenciária. 

  

 
444  Nessa mesma linha, Carlos Lélio Lauria Ferreira e Nestor Eduardo Araruna Santiago asseveram: “Há um 

longo caminho a trilhar para que o custo do encarceramento se aproxime da realidade econômica do país, 

porém, só será possível com atitudes corajosas e transparentes dos órgãos dos governos, apuração e 

divulgação dos critérios de formação dos custos em seus detalhes, discriminadamente, em respeito à Lei da 

Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, 

de 18 de novembro de 2011). A sociedade deveria conhecer o que e a quem paga para ter política de 

encarceramento condizente com seu direito fundamental à segurança. Se os dados forem fornecidos 

honestamente à população, esta passará a encarar com respeito a atividade governamental.” (FERREIRA, 

Carlos Lélio Lauria; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. O Custo do encarceramento no Brasil sob a 

ótica da análise econômica do Direito. Revista Digital Constituição e Garantia de Direitos, Rio Grande do 

Norte, v. 11, n. 1, p. 201-216, 2018. p. 212). 
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