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PONTOS PARA REVISAR - META 02 
 
DISCIPLINA PONTOS REVISADO 

EXECUÇÃO PENAL 

Princípios constitucionais que regem a execução penal. Objeto e 
aplicação da lei de execução penal. Do exame de classificação e 
criminológico. Trabalho penitenciário. Direitos e Deveres do Pre-
sos. Faltas disciplinares. Sanções e recompensas. Aplicação das 
sanções. Procedimento disciplinar. Órgãos da Execução Penal. Do 
Juízo da execução penal. Defensoria Pública. Ministério Público. 
Conselho Penitenciário. 

(        ) 

DIREITO  
ADMINISTRATIVO 

Noções introdutórias: Poderes do Estado. Governo X Estado. Administra-
ção Pública. Estrutura e exercício da função administrativa. Critérios para 
definição do que é Administração Pública. Administração Direita, Indi-
reta e Terceiro Setor. Governo e Administração Pública – Distinções. 
Centralização. Descentralização e Desconcentração. Fontes do Direito 
Administrativo. Interpretação do Direito Administrativo. Sistemas de 
Controle da Atividade Administrativa. Regime Jurídico Administrativo. 

(        ) 

CRIMINOLOGIA 

Escola clássica. Positivismo criminológico. O positivismo criminoló-
gico no Brasil. A Escola de Chicago. Teoria da Associação Diferen-
cial. Teoria da anomia. Funcionalismo na criminologia. Teoria da 
subcultura delinquente. Labelling Approach e criminologia crítica 
ou radical. Minimalismo e Garantismo Penal. Esquerda Punitiva. 
Prisionização. Abolicionismo penal e suas vertentes. 

(        ) 

DIREITO PENAL Teoria das Penas (        ) 

DIREITO INSTITUCIONAL 

A evolução histórica da prestação da assistência jurídica; gratui-
dade judiciária, assistência judiciária, e assistência jurídica: con-
ceito e operacionalização; panorama da Defensoria Pública no Bra-
sil. Função típica e atípica. Tradicional e não tradicional. Defensoria 
como “Ombudsman”. A Defensoria como “custos vulnerabilis”. 

(        ) 
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EXECUÇÃO PENAL 
 
 
 
 
1. Princípio da humanidade 
2. Princípio da legalidade 
3. Princípio da não marginalização (ou não discriminação) das pessoas presas ou internadas 
4. Princípio da individualização da pena 
5. Princípio da intervenção mínima 
6. Princípio da culpabilidade 
7. Princípio da lesividade 
8. Princípio da transcendência mínima 
9. Princípio da presunção de inocência 
10. Princípio da proporcionalidade 
11. Princípio da celeridade (ou razoável duração) do processo de execução penal 
12. Princípio do numerus clausus 
 

DO QUE SE TRATA O PRINCÍPIO DA LESS ELIGIBILITY? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRINCÍPIO DA NÃO MARGINALIZAÇÃO (OU NÃO DISCRIMINAÇÃO) 
 

Para Roig, “apesar da difusão das posições que passaram a enxergar o recluso como sujeito de direitos, 
jamais foi abandonada que as pessoas presas deveriam ter necessariamente menos garantias ou menos 
direitos do que as pessoas livres”. 
 

PRINCÍPIO DA TRANSCENDÊNCIA MÍNIMA 
 
Para alguns autores, sempre haverá a transcendência (ex.: filhos sempre sofrerão com o pai ou mãe 
submetidos ao cárcere), mas ela deve ser mínima, razão pela qual o nome técnico do princípio seria 
transcendência mínima. 
 

PRINCÍPIO DO NUMERUS CLAUSUS 
 
Para Roig, o princípio do “numerus clausus” é, na verdade, “um princípio por meio do qual cada nova 
entrada de uma pessoa no âmbito do sistema carcerário deve necessariamente corresponder ao menos 

PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PENAL 

REVISANDO OS PRINCÍPIOS MAIS IMPORTANTES 
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a uma saída, de forma que a proporção presos-vagas se mantenha sempre em estabilidade ou 
tendencialmente em redução.” 
 

O QUE DIZ A SÚMULA VINCULANTE 56? QUAIS FORAM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS 
NO RE 641.320/RS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMERUS CLAUSUS 
PREVENTIVO 

Nesta modalidade, há vedação da entrada de novos presos no sistema 
penitenciário em caso de falta de vaga. Dessa forma, o condenado fica 
em prisão domiciliar “aguardando” que surja uma vaga para ele 
cumprir a pena em local adequado. Mas ATENÇÃO: enquanto estiver 
em prisão domiciliar, o condenado já está cumprindo pena e esse 
tempo de “cárcere” será computado para obtenção dos direitos 
inerentes à execução penal. 

NUMERUS CLAUSUS 
DIRETO 

Nessa perspectiva, a tentativa de se aliviar a superlotação carcerária é 
mais incisiva, de maneira que o numerus clausus direto prega que os 
presos com pena próxima ao seu cumprimento devem ou receber 
indulto ou terminar de cumprir a reprimenda em prisão domiciliar 
(neste último caso, basta lembrar que em nosso ordenamento jurídico 
determinados crimes obstam a concessão de indulto). 

NUMERUS CLAUSUS 
PROGRESSIVO 

Neste caso, vê-se a clara tentativa de se equilibrar a lotação carcerária, 
eis que para cada entrada no sistema penitenciário haverá, como um 
efeito em cascata, uma saída. Assim, quando alguém entra no sistema 
em regime fechado, um preso que já estava nesse regime para o 
semiaberto; por sua vez, um preso do regime semiaberto progride para 
o aberto e, por fim, um preso do regime aberto recebe liberdade 
condicional. 
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JURISDICIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 
 
A execução penal tem natureza jurídica jurisdicional ou administrativa? Para Roig, a existência de 
atividades de cunho administrativo no curso da execução da pena não desnatura sua natureza 
jurisdicional. 
 

EXAME CRIMINOLÓGICO: O QUE DEVEMOS SABER? 
 
Sobre exame criminológico vocês precisam saber que a Lei nº 10.792/2003 alterou a redação do art. 
112, caput, e §2º, da LEP e retirou do nosso ordenamento a antiga exigência do exame criminológico, 
tanto para progressão, quanto para livramento condicional. É isso mesmo. Não há qualquer previsão 
hoje, no país, para que seja feito o exame criminológico para fins de concessão de benefícios (leia-se 
direito subjetivo). 
 
SÚMULA VINCULANTE Nº 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos 
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a 
realização de exame criminológico. 
 
Cuidado, pois o STJ também editou o enunciado 439 de sua Súmula: 
 
SÚMULA 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão 
motivada. 
 
Para finalizarmos, cuidado com o chamado “exame de classificação”, que não é a mesma coisa que 
“exame criminológico”. Esse “exame de classificação” tem expressa previsão na LEP, e é permitido, pois 
não interfere na concessão ou não de direitos, mas apenas na melhor individualização da pena: 
 
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar 
a individualização da execução penal. 
Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa indi-
vidualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. (Redação dada 
pela Lei nº 10.792, de 2003) 
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo 
diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 
(um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por 
fiscais do serviço social. 
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será subme-
tido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e 
com vistas à individualização da execução. 
(ATENÇÃO: embora a expressão aqui seja exame criminológico, ele está se referindo, em tese, ao exame 
de classificação). 
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento 
da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 
Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a 
ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: 
I - entrevistar pessoas; 
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II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do conde-
nado; 
III - realizar outras diligências e exames necessários. 
 

EM SÍNTESE, QUAL A DISTINÇÃO ENTRE EXAME CRIMINOLÓGICO E EXAME DE CLASSIFICA-
ÇÃO? 

 
 
 
 
 
 

 
MODIFIFAÇÕES IMPORTANTES 

 
A Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, alterou o art. 9-A da Lei de Execução Penal, 
embora parte dele tenha sido vetado pelo Executivo. 
 

COMO ERA A LEP COMO FICOU COM O PACOTE ANTICRIME 
Art. 9º-A. Os condenados por crime praticado, 
dolosamente, com violência de natureza grave 
contra pessoa, ou por qualquer dos crimes pre-
vistos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à 
identificação do perfil genético, mediante extra-
ção de DNA - ácido desoxirribonucleico, por téc-
nica adequada e indolor 

Art. 9º-A O condenado por crime doloso prati-
cado com violência grave contra a pessoa, bem 
como por crime contra a vida, contra a liberdade 
sexual ou por crime sexual contra vulnerável, 
será submetido, obrigatoriamente, à identifica-
ção do perfil genético, mediante extração de 
DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica ade-
quada e indolor, por ocasião do ingresso no esta-
belecimento prisional). (VETADO PELO EXECU-
TIVO). 
 
RAZÕES DO VETO: “A proposta legislativa, ao al-
terar o caput do art. 9º-A, suprimindo a menção 
expressa aos crimes hediondos, previstos na Lei 
nº 8.072, de 1990, em substituição somente a ti-
pos penais específicos, contraria o interesse pú-
blico, tendo em vista que a redação acaba por ex-
cluir alguns crimes hediondos considerados de 
alto potencial ofensivo, a exemplo do crime de 
genocídio e o de posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, além daqueles que serão in-
cluídos no rol de crimes hediondos com a sanção 
da presente proposta, tais como os crimes de co-
mércio ilegal de armas, de tráfico internacional 
de arma e de organização criminosa.” 

§ 1º A identificação do perfil genético será arma-
zenada em banco de dados sigiloso, conforme re-
gulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. 

1º A identificação do perfil genético será armaze-
nada em banco de dados sigiloso, conforme re-
gulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. 
(Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 
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§ 1º-A A regulamentação deverá fazer constar 
garantias mínimas de proteção de dados genéti-
cos, observando as melhores práticas da genética 
forense. 

§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, 
poderá requerer ao juiz competente, no caso de 
inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados 
de identificação de perfil genético. 

Sem alterações 

Sem correspondência 

§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados ge-
néticos o acesso aos seus dados constantes nos 
bancos de perfis genéticos, bem como a todos os 
documentos da cadeia de custódia que gerou 
esse dado, de maneira que possa ser contradi-
tado pela defesa. 
 
§ 4º O condenado pelos crimes previstos no ca-
put deste artigo que não tiver sido submetido à 
identificação do perfil genético por ocasião do in-
gresso no estabelecimento prisional deverá ser 
submetido ao procedimento durante o cumpri-
mento da pena. 
 
§ 5º A amostra biológica coletada só poderá ser 
utilizada para o único e exclusivo fim de permitir 
a identificação pelo perfil genético, não estando 
autorizadas as práticas de fenotipagem genética 
ou de busca familiar. (VETADO PELO EXECU-
TIVO).1 
 
§ 6º Uma vez identificado o perfil genético, a 
amostra biológica recolhida nos termos do caput 
deste artigo deverá ser correta e imediatamente 
descartada, de maneira a impedir a sua utilização 
para qualquer outro fim. (VETADO PELO EXECU-
TIVO).2 
 

 
1 RAZÕES DO VETO DO § 5º: “A propositura legislativa, ao vedar a utilização da amostra biológica coletada para 
fins de fenotipagem e busca familiar infralegal, contraria o interesse público por ser uma técnica que poderá au-
xiliar no desvendamento de crimes reputados graves, a exemplo de identificação de irmãos gêmeos, que compar-
tilham o mesmo perfil genético, e da busca familiar simples para identificar um estuprador, quando o estupro 
resulta em gravidez, valendo-se, no caso, do feto abortado ou, até mesmo, do bebê, caso a gestação seja levada 
a termo.” 
2 RAZÕES DO VETO DO § 6º: “A proposta legislativa, ao prever o descarte imediato da amostra biológica, uma vez 
identificado o perfil genético, contraria o interesse público tendo em vista que a medida pode impactar direta-
mente no exercício do direito da defesa, que pode solicitar a refeitura do teste, para fins probatórios. Ademais, as 
melhores práticas e recomendações internacionais dizem que após a obtenção de uma coincidência (match) a 
amostra do indivíduo deve ser novamente testada para confirmação do resultado. Trata-se de procedimento de 
controle de qualidade com o objetivo de evitar erros.” 
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§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração 
do respectivo laudo serão realizadas por perito 
oficial. (VETADO PELO EXECUTIVO).3 
 
§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado 
em submeter-se ao procedimento de identifica-
ção do perfil genético.  

 
TRABALHO PENITENCIÁRIO 

Segundo Roig, o trabalho do preso possui características interessantes. Primeiro, atente-se para o fato 
de que o trabalho é direito subjetivo do condenado e também um dever. O artigo 31 da LEP estabelece 
que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões 
e capacidades. Para a LEP, o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo 
ser inferior a 3/4 do salário mínimo. 
 

O QUE O STF DECIDIU, EM MARÇO DE 2021, NA ADPF 336? RESUMA E DEMONSTRE SEU 
POSICIONAMENTO SOBRE A TEMÁTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por outro lado, no artigo 39 da Lei de Execução Penal o trabalho é um dever imposto ao condenado e 
sua recusa caracteriza falta grave. Isso deve ser duramente criticado. Punir o condenado com falta grave 
(que interfere diretamente na execução da pena) pela não realização do trabalho viola a Constituição e 
diversos tratados internacionais. Deve-se sustentar, em provas discursivas e orais que isso caracteriza 
claramente trabalho forçado! 
 

TRABALHO EXTERNO 
 
O STF já decidiu que a exigência objetiva do art. 37 (de que o condenado tenha cumprido no mínimo 1/6 
da pena), para fins de trabalho externo, aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em regime 
fechado. 

Agora vejam o que diz o enunciado 40 da Súmula do STJ: 

 

3 RAZÕES DO VETO DO § 7º: “A proposta legislativa, ao determinar que a coleta da amostra biológica ficará a cargo 
de perito oficial, contraria o interesse público, notadamente por se tratar de mero procedimento de retirada do 
material. Ademais, embora a análise da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo pericial sejam atri-
buições exclusivas de perito oficial, já existe um consenso que a coleta deve ser supervisionada pela perícia oficial, 
não necessariamente realizada por perito oficial. Além disso, tal restrição traria prejuízos à execução da medida e 
até mesmo a inviabilizaria em alguns estados em que o número de peritos oficiais é insuficiente. 
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Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de 
cumprimento da pena no regime fechado. 

Vocês precisam saber que estando o apenado no regime fechado, o trabalho externo é admitido apenas 
em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades 
privadas, desde que tomadas as cautelas contra fuga e em favor da disciplina. 

É exatamente isso. Cuidado com esse detalhe. 

Já no regime aberto, não há vigilância direta, pois é baseado na autodisciplina e senso de 
responsabilidade, permanecendo recolhido durante o período noturno e nas folgas. 
 

O QUE É REMIÇÃO FICTA? CITE UM EXEMPLO PERMITIDO PELA LEP. QUAL O COMPORTA-
MENTO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À SUA ACEITAÇÃO? 

 
 
 
 
 
 

 
DEVERES DO PRESO 

Sobre deveres das pessoas condenadas, o que vocês precisam saber? 

O art. 39 traz quais são os deveres: 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; 

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 
disciplina; 

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 

VI - submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores; 

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante 
desconto proporcional da remuneração do trabalho; 

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X - conservação dos objetos de uso pessoal. 
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Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. 

 
DIREITOS DAS PESSOAS PRESAS 

Com relação aos direitos das pessoas presas, pontua a LEP: 

Direitos do preso 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que 
compatíveis com a execução da pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios 
de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade 
judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003) 

Recentemente o STF entendeu, no Recurso Extraordinário 580.252-MG, que esse tipo de violação aos 
direitos das pessoas presas implica na responsabilização do estado em danos morais e materiais.  
 

DISCIPLINA DOS PRESOS 

Sobre a disciplina do preso, você precisa ler do art. 44 ao art. 48 da LEP: 
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Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das 
autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de 
direitos e o preso provisório4. 

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. 

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. 

§ 2º É vedado o emprego de cela escura. 

§ 3º São vedadas as sanções coletivas. 

Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das 
normas disciplinares. 

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade 
administrativa conforme as disposições regulamentares. 

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade 
administrativa a que estiver sujeito o condenado. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 
118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. 

 
FALTAS DISCIPLINARES 

Primeiro, as faltas disciplinares podem ser classificadas em leves, médias e graves. A LEP, por outro lado, 
só cuida das infrações graves. 

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as 
leves e médias, bem assim as respectivas sanções. 

O art. 49, parágrafo único da LEP diz que a tentativa é punida com a sanção correspondente à falta 
disciplinar consumada: 
 

HÁ ALGUMA CRÍTICA AO ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 Isso DESPENCA EM PROVA: condenado em LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO SE SUBMETE AO REGIME DISCIPLI-
NAR, pois, segundo a LEP, quem está em condicional é considerado EGRESSO.  
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TEORIAS SOBRE A TENTATIVA NA EXECUÇÃO PENAL 
 

SISTEMA OU TEORIA 
SUBJETIVA OU  

MONISTA: 

Analisa o elemento subjetivo (a vontade de consumação do agente). Como 
tanto na tentativa como no crime consumado o elemento subjetivo é o 
mesmo, ambas merecem o mesmo tratamento. A tentativa merece a 
mesma pena do crime consumado; 

TEORIA SINTOMÁTICA: Analisa a periculosidade do agente, possibilitando a punição, inclusive, dos 
atos preparatórios. 

TEORIA OBJETIVA OU 
REALISTA: 

O que deve ser observado é o aspecto objetivo do delito, o caminho per-
corrido, autorizando punição menos rigorosa quando o crime for tentado 
(adotada, em regra, pelo Código Penal no Art. 14, parágrafo único); 

TEORIA DA IMPRES-
SÃO OU OBJETIVA-

SUBJETIVO: 

Tem o mesmo substrato da teoria subjetiva, mas visa limitar o seu alcance 
para tornar possível a punição somente a partir do momento em que a con-
duta do agente seja capaz de abalar a confiança no ordenamento ou de 
transmitir a ideia de perturbação da segurança jurídica a quem dela tomar 
conhecimento. 

 
A LEP ADOTOU QUAL DESSAS TEORIAS ACIMA? 

 
 
 
 
 
 
 

 
FALTAS GRAVES EM ESPÉCIE 

Vamos às faltas graves em espécie para aqueles que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, 
dando atenção especial ao inciso VIII, nova espécie de falta grave inserida pelo denominado “Pacote 
Anticrime”. 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 

II - fugir; 

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 

IV - provocar acidente de trabalho; 

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 
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VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético (INCISO INSERIDO COM 
O PACOTE ANTICRIME). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. 

Além disso, é importante que você saiba da existência do enunciado 533 da Súmula do STJ: 

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a 
instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 
direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.” 

Saiba que não se aplica, no âmbito da execução penal, o enunciado nº 5 da Súmula Vinculante: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 
ofende a Constituição. 
 

IMPORTANTE: No julgamento do RE 972.598, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, em Sessão Vir-
tual de 24.4.2020 a 30.4.2020, o STF fixou a seguinte tese com repercussão geral: A oitiva do condenado 
pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Mi-
nistério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim 
como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prá-
tica de falta grave durante o cumprimento da pena”. 
 

O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 972.598 ACIMA VIOLA QUAIS PRINCÍPIOS CONSTITUCIO-
NAIS? 

 
 
 
 
 
 
 

 
PESSOAS CONDENADAS À PRD PRATICAM FALTAS GRAVES? FUNDAMENTE. 

 
 
 
 
 
 

 
AS FALTAS GRAVES PRESCREVEM? QUAL O PRAZO? 
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REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) 

O RDD é o Regime Disciplinar Diferenciado. Tem expressa previsão na LEP e vocês precisam decorar 
TUDO sobre ele (porque cai e não é pouco), sobretudo depois do chamado “Pacote Anticrime”, que o 
alterou substancialmente. 

APONTE CRÍTICAS AO RDD.  
COM O PACOTE ANTICRIME HOUVE RECRUDESCIMENTO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alguns autores, a exemplo de Roig, entendem pela inconstitucionalidade do RDD. Viola, inclusive, as 
Regras de Mandela, além de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proibi-
ção de tratamentos cruéis e degradantes. 
 

ESPÉCIES DE SANÇÕES DISCIPLINARES 

O art. 53 traz as sanções disciplinares possíveis de serem aplicadas aos apenados: 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

I - advertência verbal; 

II - repreensão; 

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); 

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento 
coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. 

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Quem aplica as sanções? Segundo o art.54 da LEP, o diretor do estabelecimento aplica todas as sanções, 
exceto a inclusão no RDD. 



@CURSOEBLOGRDP 

2021.1 
 

 
 
\ 

15 

REVISÃO - META 2 

#TÔCOMORDP 

CURSO RDP 

Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do 
estabelecimento e a do inciso V (RDD), por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. 
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

§ 1º A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento 
circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. 

§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do 
Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de quinze dias. 

É importante que você saiba que, conforme enunciado 534-STJ, a prática de falta grave interrompe a 
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do 
cometimento dessa infração. No entanto, até a publicação do “Pacote Anticrime” não havia previsão 
legal. 
 
Agora, com a Lei nº 13.964/2019, fora acrescido o § 6º ao art. 112 da LEP, segundo o qual “o cometi-
mento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a 
obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do 
requisito objetivo terá como base a pena remanescente”. 
 

EXECUÇÃO PENAL5 
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE 

ATRAPALHA NÃO INTERFERE 
• PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a pro-
gressão de regime. 
• REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime. 
• SAÍDAS: revogação das saídas temporárias. 
• TRABALHO EXTERNO: revogação do trabalho ex-
terno. 
• REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido. 
• RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD. 
• DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos. 
• ISOLAMENTO: na própria cela ou em local ade-
quado. 

• INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: a prática de 
falta grave não interrompe o prazo para fim de 
comutação de pena ou indulto (Súmula 535-STJ). 
A concessão de comutação de pena ou indulto 
deverá observar o cumprimento dos requisitos 
previstos no decreto presidencial. 
 
• SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO (re-
quisito objetivo): a prática de falta grave durante 
o cumprimento da pena não acarreta a alteração 
da data-base para fins de saída temporária e tra-
balho externo. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL: para ter direito ao benefício o réu não pode ter cometido falta grave 
nos últimos 12 meses. Por outro lado, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livra-
mento condicional (Súmula 441-STJ). 

 
#BORAPRATICAR 

 
Preencha a tabela abaixo, marcando com um X na coluna II em consonância com a coluna I. 
 

CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE 
PROGRESSÃO ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 
REGRESSÃO ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 

SAÍDAS ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 
 

5 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Resumo das consequências decorrentes da prática de falta grave. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/deta-
lhes/861578d797aeb0634f77aff3f488cca2. Acesso em: 12/03/2021. 
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REMIÇÃO ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 
LIVRAMENTO CONDICONAL ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 

INDULTO ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 
COMUTAÇÃO DA PENA ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 

TRABALHO EXTERNO ATRAPALHA (       )      NÃO INTERFERE (     ) 
 

ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL 
 
Vocês precisam ler sobre os órgãos da execução penal. Não vou transcrever aqui para não ficar muito 
extenso e causar aquela sensação de MUITO conteúdo, mas leiam do art. 61 ao 81 da LEP depois voltem 
para continuar. 
 

SE LIGA NO ART.81-A DA LEP 
 
Art. 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, 
oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos 
os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública: (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

I - requerer: (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; (Incluído pela Lei nº 
12.313, de 2010). 

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; 
(Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

c) a declaração de extinção da punibilidade; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

d) a unificação de penas; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

e) a detração e remição da pena; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida 
de segurança; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento 
condicional, a comutação de pena e o indulto; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

i) a autorização de saídas temporárias; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; (Incluído pela Lei nº 12.313, 
de 2010). 

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010). 
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l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º do art. 86 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 12.313, 
de 2010). 

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a 
execução; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal; (Incluído 
pela Lei nº 12.313, de 2010). 

V - visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e 
requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

VI - requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. 
(Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, 
registrando a sua presença em livro próprio. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 
O ART. 81-A PODE SER CONSIDERADO UMA FORMA DE INTERVENÇÃO COMO “CUSTOS 

VULNERABILIS?” 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

O Brasil adotou a teoria clássica de tripartição das funções, organizada por Montesquieu. Neste sentido, 
restou definido o funcionamento dos seguintes “poderes”: legislativo, executivo e judiciário. 

Cada um deles tem sua atividade principal e outras secundárias. Sendo a principal chamada de função 
típica e a secundária de atípica. 

A FUNÇÃO LEGISLATIVA estabelece a possibilidade de se instituir normas gerais e abstratas, que inovam 
o ordenamento jurídico criando direitos e obrigações aos particulares; a FUNÇÃO JUDICIAL, por seu 
turno, possibilita o julgamento dos litígios com a finalidade de pacificação social – a jurisdição tem o 
poder de proferir decisões com caráter de definitividade, produzindo a coisa julgada e, por fim, a FUN-
ÇÃO EXECUTIVA/FUNÇÃO ADMINISTRATIVA permite a aplicação das normas administrativas ao caso 
concreto, sendo, portanto, a função que atua na defesa concreta dos interesses públicos. 
 
 

Ressalte-se, ainda, que há na doutrina quem fale na existência da FUNÇÃO POLÍTICA DO ESTADO/FUN-
ÇÃO DE GOVERNO DO ESTADO – que, no entender de Celso Antônio Bandeira de Melo, abarca os atos 
jurídicos que não estão abarcados nas funções anteriores. Matheus Carvalho cita como exemplo desta 
função os atos de sanção e veto de lei, a declaração de guerra e a decretação de estado de calamidade, 
isto porque, nestes casos a atuação do Estado versa sobre a gestão superior da vida estatal, tratando-
se de decisão de natureza política. 
 

GOVERNO X ESTADO 

Não se deve confundir as definições de Estado e de Governo. 

ESTADO: O Estado é uma instituição organizada política, jurídica e economicamente. 

GOVERNO: O governo é, por sua vez, elemento formador do Estado e com ele não se confunde. O go-
verno em sentido subjetivo/formal delimita a cúpula diretiva do Estado responsável pela condução das 
atividades estatais; Já em sentido objetivo/material é a atividade diretiva do Estado, confundindo-se 
com seu complexo de funções básicas. 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRUTURA E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
EM SENTIDO FORMAL/ORGÂNICO OU SUBJETIVO: A expressão Administração Pública em sentido for-
mal, orgânico ou subjetivo designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função ad-
ministrativa. 
 
EM SENTIDO OBJETIVO/MATERIAL: Confunde-se com a definição de função administrativa e designa a 
atividade estatal que objetiva a defesa concreta dos interesses públicos. 
 

FAÇA UMA OBSERVAÇÃO SOBRE O TEMA 
 
 
 

PODERES DO ESTADO 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E TERCEIRO SETOR – CONCEITOS ESSENCIAIS 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA: conjunto de órgãos e agentes públicos que compõem os entes federativos 
(União, Estados, DF e Municípios). 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: conjunto de pessoas jurídicas, especialmente criadas pelos entes federati-
vos para a realização de atividades administrativas específicas, ou, ainda, para explorarem atividades 
econômicas, mediante processo de descentralização. São elas: as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

ENTIDADES PARAESTATAIS: São pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração 
Pública, mas colaboram com o Estado desempenhando atividades de interesse público, sem fins lucrati-
vos. Exemplos: Serviços Sociais Autônomos, Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 

CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

Tais conceitos dizem respeito à forma através da qual o Estado irá exercer a função administrativa. 

Na CENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA o Estado (União, estados-membros, DF e Municípios) DESEMPE-
NHA a função administrativa DIRETAMENTE através de seus próprios órgãos e agentes públicos. 

Na DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA há distribuição de competência e o Estado exerce suas tare-
fas INDIRETAMENTE, através de OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS (diversas da União, dos Estados, do DF e 
dos Municípios). 

A descentralização pode se dar das seguintes maneiras: 

a) DESCENTRALIZAÇÃO POR OUTORGA OU POR SERVIÇOS: aqui o Estado institui, ou seja, cria uma 
nova pessoa jurídica para executar uma dada atividade administrativa ou prestar um dado serviço 
público. A criação se dá por lei criadora ou lei autorizadora da criação. Na descentralização por 
outorga, transfere-se a própria titularidade da atividade ou serviço. 

PONTOS IMPORTANTES SOBRE DESCENTRALIZAÇÃO POR OUTORGA 

• É possível haver retomada pelo Estado, da titularidade, no entanto, deve haver nova lei neste sen-
tido em razão do princípio da simetria das formas; 
 

• As entidades criadas por meio de descentralização, em regra, “nascem” sem um prazo determinado 
“de vida”. São criadas, portanto, com prazo indeterminado; 
 

• NÃO HÁ RELAÇÃO DE HIERARQUIA ENTRE AS ENTIDADES CRIADAS PELO ESTADO E ESTE, O QUE HÁ 
É MERA VINCULAÇÃO! Ou seja, ente federativo que houver criado a entidade (autarquia, fundação 
pública, empresa pública ou sociedade de economia mista), não é hierarquicamente superior a ela; 
 

• Existe controle do Estado sobre a entidade, mas este controle não é exercido com base em relação 
de hierarquia, e sim em mera vinculação. Fala-se, nesse caso, em CONTROLE FINALÍSTICO, OU 
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TUTELA ADMINISTRATIVA OU AINDA EM SUPERVISÃO MINISTERIAL. Significa dizer, portanto, que o 
controle se limita à verificação dos objetivos para os quais fora criada a entidade, limita-se à verifi-
cação do cumprimento de suas funções institucionais. O controle é exercido nos estritos limites da 
lei. A fiscalização, portanto, é condicionada aos termos da lei. 
 

• Cada uma dessas entidades encontra-se vinculada a um dado órgão da Administração Pública, nor-
malmente àquele com competência na área em que atuar a entidade. É neste sentido, a propósito, 
art. 4º, parágrafo único, do DL 200/67: as entidades compreendidas na Administração Indireta vin-
culam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 
 

b) DESCENTRALIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO OU POR COLABORAÇÃO: aqui o Estado transfere, por con-
trato (concessões e permissões) ou por ato unilateral (autorização), a uma pessoa delegada (dele-
gatário), apenas a execução do serviço público. Você não vai errar isso, veja de novo: NÃO HÁ 
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE! 

O QUE SIGNIFICA O CONTROLE FINALÍSTICO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTOS IMPORTANTES SOBRE DESCENTRALIZAÇAO POR COLABORAÇÃO! ANOTE: 

• O serviço é prestado sob a responsabilidade do delegatário, mediante fiscalização do Estado; 
• Em regra, há prazo determinado no contrato ou ato; 

Fique atento: autorização administrativa – pode não conter prazo certo, em vista da precariedade de 
que se reveste, é passível de revogação a qualquer tempo, sem direito a indenização (via de regra). 

• Também não há relação de hierarquia. Porém, o controle é mais amplo porque envolve diversas 
prerrogativas inerentes aos contratos administrativos (ex.: rescisão e alteração unilateral do con-
trato, fiscalização constante de sua execução, aplicação de sanções ao delegatário em caso de irre-
gularidades contratuais, entre outras medidas). 

 
c) DESCENTRALIZAÇÃO TERRITORIAL OU GEOGRÁFICA: corresponde à criação da figura dos Territórios 

Federais (art. 18, § 2º, CRFB/88). Em suma, o Estado delimita uma dada área de seu território e 
atribui a ela personalidade jurídica de direito público. 

Traço marcante: aos Territórios são atribuídas competências administrativas genéricas, ao passo que as 
demais entidades objeto de descentralização recebem atribuições específicas, ou seja, atuam em seg-
mentos administrativos ou econômicos específicos. 
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Por fim, a DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA é uma técnica de organização administrativa pela qual 
o Estado realiza uma distribuição interna de competências no âmbito da própria estrutura organizacio-
nal de uma mesma pessoa jurídica. 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

CONCEITO: Na linha do que acima se desenhou, órgãos públicos, segundo autorizada lição doutrinária 
de Hely Lopes Meireles, são “centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, 
através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem.” 

O QUE É A TEORIA DO ÓRGÃO? 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES: 

 
Órgãos públicos são entes despersonalizados, isto é, desprovidos de personalidade jurídica; não têm 
aptidão para adquirirem direitos e contraírem obrigações em nome próprio. Não são sujeitos de direi-
tos. 
 
Resultam de um processo de desconcentração administrativa. 
 
Obs.: existem órgãos públicos na administração indireta. Ex.: O INSS, que é uma autarquia federal possui 
como órgãos a gerência executiva, as agências de atendimento, etc. 
 
Capacidade processual em caráter excepcional: os órgãos públicos, justamente por não ostentarem 
personalidade jurídica própria, não detêm, como regra geral, capacidade de serem parte no âmbito de 
relação jurídica processual. Nada obstante, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido que de-
terminados órgãos públicos, vale dizer, aqueles situados na cúpula da Administração Pública, os quais 
têm sua disciplina prevista diretamente na Constituição da República, possam ir a juízo, em nome pró-
prio, sobretudo na defesa de suas competências constitucionais, acaso se verifique indevida usurpação 
destas por parte de outro órgão. 
 
Vejam o que diz o enunciado 525 da Súmula do STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade 
jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus 
direitos institucionais. 
 

SISTEMAS DE CONTROLE DA ATIVIDADE DO ESTADO 
 
A doutrina costuma estudar dois principais sistemas de controle. São eles: 

• SISTEMA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (FRANCÊS): no qual compete ao judiciário resol-
ver todas as controvérsias existentes no Estado, exceto as que a administração pública seja 
parte. Segundo essa doutrina quem deve julgar a administração pública é a própria administra-
ção pública em nome da separação dos poderes. Na França, o Conselho de Estado é o órgão 
que tem competência para julgar com caráter de definitividade as controvérsias nas quais a 
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administração pública é parte. No entanto, este sistema recebe críticas porque, apesar de ga-
rantir a absoluta separação dos poderes, peca pela falta de imparcialidade. Neste, a adminis-
tração pública é julgada e julgadora. 
 

• SISTEMA DA JURISDIÇÃO ÚNICA (INGLÊS): estabelece que existe um processo administrativo e 
um contencioso dentro da administração pública, mas essas decisões não possuem caráter de 
definitividade – não fazem coisa julgada, podendo ser revistas pelo poder judiciário em nome 
do princípio da inafastabilidade. Entenda: a coisa julgada administrativa existe para dizer que a 
matéria não pode ser analisada dentro da esfera administrativa; mas essa coisa julgada não 
afasta a apreciação do poder judiciário e não há necessidade de esgotamento das instâncias, 
exceto nos casos da justiça desportiva onde o esgotamento é requisito para se buscar interven-
ção do poder judiciário. 
 

QUAL O SISTEMA ADOTADO NO BRASIL? 
 
 
 
 
 
 

 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

Temos, assim, que o Regime Jurídico Administrativo contém: 

• a supremacia do interesse público sobre o interesse privado – aqui, havendo necessidade, o 
Estado pode restringir direitos individuais em nome de uma coletividade. Essa supremacia faz 
com que o Estado esteja em desigualdade com o particular, ex.: desapropriação, presunção de 
veracidade, cláusulas contratuais exorbitantes. Da supremacia do interesse público sobre o in-
teresse privado decorrem as prerrogativas e garantias da administração pública e a; 
 

• a indisponibilidade do interesse público – nesta, o ordenamento jurídico estabelece limites/res-
trições ao administrador para se evitar que a atuação administrativa do Estado abra mão de 
interesses coletivos na defesa de interesses individuais. A indisponibilidade do interesse público 
estabelece as limitações da administração pública. 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EXPRESSOS: 

• LEGALIDADE – subordinação à lei – define que a atuação do Estado depende de previsão legal 
(art. 37 da CF); é diferente da legalidade para o particular, que se resume a não contradição à 
lei (art. 5º, inciso II, CF). 

• IMPESSOALIDADE – não discriminação da atuação administrativa. A pessoa que vai ser benefi-
ciada ou prejudicada com o ato é indiferente para a administração pública. Maria Di Pietro, por 
sua vez, aborda o princípio da impessoalidade aproximando-o da teoria do órgão ou da impu-
tação. Para ela, o princípio da impessoalidade denota que o agente público atua em nome do 
Estado – ‘presenta’ a administração pública. 
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• MORALIDADE JURÍDICA – é diferente da moralidade social. Este princípio se liga à boa fé de 
conduta, à lealdade no trato com a coisa pública, a não corrupção; 

• PUBLICIDADE – possibilita o controle e eficácia dos atos administrativos, exceto para atos ad-
ministrativos que violem a intimidade, vida privada, honra e segurança nacional e relevante 
interesse coletivo. O princípio da publicidade não é elemento formativo do ato administrativo, 
mas é requisito de eficácia dele (gente, atenção para este ponto; não é requisito de existência 
pois este se refere aos elementos formadores do ato. Não é requisito de validade pois neste se 
analisa a licitude em relação aos elementos formadores. É, portanto, requisito de EFICÁCIA, 
inerente à devida produção de efeitos. #VAICAIRNASUAPROVA). 

• EFICIÊNCIA – foi inserido pela EC 19 e corresponde à busca por resultados positivos na adminis-
tração pública: grande produção com pouco gasto. Para doutrina moderna é dispositivo de apli-
cabilidade imediata e eficácia plena, pois não precisa de regulamentação, dado o fato de a pró-
pria CF concretizar esse princípio. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando a própria EC 19 
inseriu no art. 41 a necessidade de avaliação especial de desempenho do servidor público como 
requisito de estabilidade. 

• CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – o cidadão tem direito de saber o que há no processo e o 
direito de falar sobre o assunto. São exemplos de observância deste princípio a defesa prévia 
(que é excetuada em caso de relevante interesse público, visto que aqui o contraditório é dife-
rido/postergado), a defesa técnica como possibilidade (lembre-se que a ausência desta não 
gera a nulidade do processo – vide Súmula Vinculante nº 5) e o duplo grau de julgamento, que 
é inerente à ampla defesa (lembre-se que “é inconstitucional a exigência de depósito prévio 
para a interposição de recurso na esfera administrativa” - vide SV 21 do STF). 

PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS 

• CONTINUIDADE – é princípio implícito na CF/88 e expresso na Lei nº 8987/95. Trata-se do dever 
de atuação do Estado de forma ininterrupta. Este princípio justifica, por exemplo, os institutos 
da substituição e da suplência no serviço público. 
 

• MOTIVAÇÃO (ART. 50 DA LEI Nº 9784/99) – a fundamentação do ato é, em regra, necessária 
tanto para os atos discricionários quanto para os atos vinculados. José Carvalho dos Santos Fi-
lhos entende que a motivação não é princípio. 
 

• RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – a razoabilidade varia de acordo com o tempo e es-
paço – é utilizado o padrão do homem médio - bone pater familiae – este princípio visa impedir 
uma atuação desarrazoada ou despropositada do administrador; representa certo limite para a 
discricionariedade, que, mesmo diante de situações em que a lei define mais de uma possibili-
dade de atuação, leva a escolha do administrador pela opção que melhor se enquadra dentro 
dos padrões de escolha efetivados pelo homem médio. A proporcionalidade, por seu turno, é 
inerente à razoabilidade segundo doutrina majoritária, e consiste na adequação entre fins e 
meios, ou seja, no equilíbrio entre os motivos que deram ensejo à prática do ato e a consequên-
cia jurídica desta conduta. 
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CRIMINOLOGIA 
ESCOLA CLÁSSICA 

 
Segundo a doutrina, não existiu propriamente uma Escola Clássica, que foi assim denominada em tom 
pejorativo pelos positivistas (Ferri). No entanto, há nítida influência do iluminismo na redação da obra 
Dos Delitos e Das Penas, de Cesare Beccaria, com a proposta de humanização das ciências penais. Além 
de Beccaria, a Escola Clássica tem como expoentes Francesco Carrara e Giovanni Carmingnani. 
 

ESCREVA AQUI OS NOMES DOS PRINCIPAIS EXPOENTES DA ESCOLA CLÁSSICA 
 
 
 

 
Em provas objetivas, caso caia algo sobre a Escola Clássica, lembrem-se de quatro princípios fundamen-
tais: 
 
a) livre arbítrio; 
b) penas humanizadas; 
c) penas como retribuição ao mal causado; e 
d) método e raciocínio lógico-dedutivo. 
 

ESCOLA POSITIVISTA (POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO) 
 

A Escola Positiva, como bem assevera Nestor Sampaio, deita suas raízes no início do século XIX na Eu-
ropa. Pode-se afirmar que o positivismo criminológico teve três fases: antropológica (Lombroso), soci-
ológica (Ferri) e jurídica (Garófalo). 
 

LOMBROSO 
 
Cesare Lombroso, por exemplo, (fase antropológica) publicou uma obra chamada O homem delin-
quente. Lombroso, que também era médico, examinou com intensa profundidade as características fi-
sionômicas de diversas pessoas, e as comparou com os dados estatísticos de criminalidade. Peso, ca-
belo, tamanho do crânio, tamanho das pernas, tudo isso era determinante, segundo Lombroso, para 
saber se o agente tinha ou não determinismo para o crime. Por isso, o positivismo para Lombroso é 
chamado de antropológico, pois para ele o criminoso era “nato”, razão pela qual seus estudos sobre o 
atavismo ganharam força no mundo científico. 

 
FERRI 

 
Enrico Ferri (fase sociológica) foi discípulo de Lombroso, e também conhecido por inaugurar a fase da 
sociologia criminal. Para Ferri, o crime tem razões tanto antropológicas como físicas e culturais. Aten-
tem-se também para o fato de que Ferri negou a ideia de livre-arbítrio (mera ficção). Ele acreditava que 
a prevenção geral era muito mais eficaz que a repressão. 
 

FAÇA UMA OBSERVAÇÃO SOBRE O TEMA. 
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RAFAELLE GARÓFALO 

 
Rafaelle Garófalo (1851-1934), conforme Nestor Sampaio6, afirmou que o crime estava no homem e 
que se revelava como degeneração deste; criou o conceito de temibilidade ou periculosidade, que seria 
o propulsor do delinquente e a porção de maldade que deve se temer em face deste; fixou, por derra-
deiro, a necessidade de conceber outra forma de intervenção penal – a medida de segurança. Seu 
grande trabalho foi conceber a noção de delito natural (violação dos sentimentos altruísticos de piedade 
e probidade). Classificou os criminosos em natos (instintivos), fortuitos (de ocasião) ou pelo defeito 
moral especial (assassinos, violentos, ímprobos e cínicos), propugnando pela pena de morte aos primei-
ros (cf. n. 9.3, infra). 
 

RESUMINDO O POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO 
 

POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO 
LOMBROSO ENRICO FERRI RAFAELLE GARÓFALO 

Fase antropológica. Fase sociológica. Fase jurídica. 
Publicou uma obra chamada 
O homem delinquente. Foi discípulo de Lombroso. Fundou a noção de temibilidade 

e periculosidade. 
Para ele o criminoso era “nato”, 
razão pela qual seus estudos so-
bre o atavismo ganharam força 
no mundo científico. 

Para Ferri o crime tem razões 
tanto antropológicas como físi-
cas e culturais 

Teorizou que o crime estava no 
homem e que se revelava como 
degeneração deste. 

Peso, cabelo, tamanho do crâ-
nio, tamanho das pernas, eram 
determinantes para saber se o 
agente tinha ou não determi-
nismo para o crime. 

Negou a ideia de livre-arbítrio 
(mera ficção). 

Fundamentou o direito de punir 
sobre a teoria da Defesa Social. 

Criminoso é um ser atávico. 
Ele acreditava que a prevenção 
geral era muito mais eficaz que 
a repressão. 

Fixou, por fim, a necessidade de 
conceber outra forma de inter-
venção penal – a medida de se-
gurança. 

 
ESCREVA TUDO QUE SOUBER SOBRE RAIMUNDO NINA RODRIGUES E O POSITIVISMO NO 

BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Idem. 
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MODELOS SOCIOLÓGICOS DO CONSENSO E DO CONFLITO 

 
DE CUNHO FUNCIONALISTA DE CUNHO ARGUMENTATIVO 

Denominada teoria de integração, mais conhe-
cida por teorias de consenso. Chamada de teorias de conflito. 

 
São exemplos de teorias de consenso a Escola de Chicago, a teoria de associação diferencial, a teoria da 
anomia e a teoria da subcultura delinquente. Por outro lado, são exemplos de teorias de conflito o 
labelling approach (ou etiquetamento) e a teoria crítica ou radical. 
 

ESCOLAS DO CONSENSO 
 
Revisaremos as seguintes escolas do consenso: a) Escola de Chicago, b) teoria de associação diferencial, 
c) a teoria da anomia e d) a teoria da subcultura delinquente. 
 

ESCOLA DE CHICAGO – TEORIA ECOLÓGICA OU DA DESORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 
Segundo Nestor Sampaio7, com a secularização, ocorreu a aproximação entre as elites e a classe baixa, 
sobretudo por uma matriz de pensamento, formada na Universidade de Chicago, que se denominou 
“teoria da ecologia criminal” ou “desorganização social” (Clifford Shaw e Henry Mckay). Em função do 
crescimento desordenado da cidade de Chicago, que se expandiu do centro para a periferia (movimento 
circular centrífugo), inúmeros e graves problemas sociais, econômicos, culturais, etc. Criaram ambiente 
favorável à instalação da criminalidade, ainda mais pela ausência de mecanismos de controle social. 

 
QUAIS CRÍTICAS À ESCOLA ECOLÓGICA? 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL 

 
É considerada uma teoria de consenso, desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland (1883-
1950), inspirado em Gabriel Tarde. 
 

 
7 NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO. MANUAL ESQUEMÁTICO DE CRIMINOLOGIA (Locais do Kindle 1282-1302). 
Saraiva. Edição do Kindle. 
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Lembra Nestor Sampaio que a teoria da associação diferencial apregoa que o comportamento do crimi-
noso é aprendido, nunca herdado, criado ou desenvolvido pelo sujeito ativo. Sutherland não propõe a 
associação entre criminosos e não criminosos, mas sim entre definições favoráveis ou desfavoráveis ao 
delito. Nesse contexto, a associação diferencial é um processo de apreensão de comportamentos des-
viantes, que requer conhecimento e habilidade para se locupletar das ações desviantes. Isso é apren-
dido e promovido por gangues urbanas, grupos empresariais, aquelas despertadas para a prática de 
furtos e arruaças, e estes, para a prática de sonegações e fraudes comerciais. 

 
TEORIA DA ANOMIA (MERTON E DURKHEIM) 

 
Apesar de ser vista também como teoria de consenso há nuances marxistas. Afasta-se dos estudos clí-
nicos do delito porque não o compreende como anomalia. De plano, convém citar que essa teoria in-
sere-se no plano das correntes funcionalistas, desenvolvidas por Robert King Merton, com apoio na 
doutrina de E. Durkheim (O suicídio). (NESTOR SAMPAIO, p. 60). 

 
ANOMIA PARA DURKHEIM ANOMIA PARA ROBERT KING MERTON 

Anomia representa a ausência ou desintegração 
das normas sociais, fazendo com que haja a pro-
dução de uma situação de pouca coesão social 
causado por uma ruptura. 

Anomia se dava em razão de, no plano socioló-
gico, existir um sintoma de dissociação entre as 
aspirações socioculturais e os meios desenvolvi-
dos para alcançar tais aspirações. 

 
RESUMA O QUE SIGNIFICA ANOMIA PARA DURKHEIM? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEORIA DA SUBCULTURA DELINQUENTE 

 
A teoria da subcultura delinquente é tida como teoria de consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen 
(Delinquent boys, 1955). Três ideias básicas sustentam a subcultura: 1) o caráter pluralista e atomizado 
da ordem social; 2) a cobertura normativa da conduta desviada; 3) as semelhanças estruturais, na gê-
nese, dos comportamentos regulares e irregulares. Essa teoria é contrária à noção de uma ordem social, 
ofertada pela criminologia tradicional. Identificam-se como exemplos as gangues de jovens delinquen-
tes, em que o garoto passa a aceitar os valores daquele grupo, admitindo-os para si mesmo, mais que 
os valores sociais dominantes. (Nestor Sampaio, p. 62). 
 

ESCOLAS DO CONFLITO 
 

TEORIAS DO CONFLITO 

LABELLING APPROACH 
(Também conhecida como 
interacionismo simbólico, 

Para esta teoria, a sociedade define o que entende por “conduta des-
viante”, isto é, todo comportamento considerado perigoso, cons-
trangedor, impondo sanções àqueles que se comportarem dessa 
forma, criando rótulos e escolhendo sobre quem o direito penal irá 
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etiquetamento, rotulação ou 
reação social). 

recair, e quase sempre sobre pessoas pobres, negras, em situação de 
rua, etc. 

CRIMINOLOGIA CRÍTICA OU 
RADICAL 

De origem marxista, questiona por que o Direito Penal pune de ma-
neira mais rigorosa as condutas típicas de grupos mais vulneráveis, 
como é o caso, por exemplo, do furto de semovente domesticável, 
que tem a pena mínima idêntica ao crime de submissão de pessoa à 
situação análoga à de escravo, o que demonstra o descompasso do 
legislador na proteção de bens jurídicos. 

 
A TEORIA DO LABELLING APPROACH TEM LIGAÇÃO COM O RACISMO ESTRUTURAL? 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRISIONIZAÇÃO 

 
É importante saber, ainda, sobre o instituto da Prisionização, que é conceituado por Alessandro Baratta 
nos seguintes termos: 

 
“Trata-se da assunção das atitudes, dos modelos de comportamento, dos valores característicos da sub-
cultura carcerária. Estes aspectos da subcultura carcerária, cuja interiorização é inversamente proporci-
onal às chances de reinserção na sociedade livre, têm sido examinados sob o aspecto das relações sociais 
e de poder, das normas, dos valores, das atitudes que presidem estas relações, como também sob o 
ponto de vista das relações entre os detidos e o staff da instituição penal. (BARATTA, Alessandro. Crimi-
nologia Crítica e Crítica do Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 184-185).” 

 
A PRISIONIZAÇÃO TRAZ EFEITOS APENAS PARA AS PESSOAS PRESAS?  

 
 
 
 
 
 

 
MINIMALISMO E GARANTISMO PENAL 

 
O movimento minimalista nasce a partir das propostas de alguns autores (entre eles podemos citar 
Baratta). Em síntese, para os minimalistas, o direito penal tem que intervir o mínimo possível (daí a 
expressão minimalista), de modo que tenha aplicação subsidiária a outras formas de controle social. 
 
Já o garantismo penal, que não se confunde com o minimalismo, encontra guarida a partir dos estudos 
de Ferrajoli, em que foram elaborados, inclusive, os 10 axiomas.8 

 
8 Axiomas: A1) Nulla poena sine crimine (Não há pena sem crime). Princípio da retributividade ou da consequen-
cialidade da pena em relação ao delito. A2) Nullum crimen sine lege (Não há crime sem lei). Princípio da legalidade, 
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O QUE É O GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINIMALISMO PENAL OU ABOLICIONISMO  

MODERADO 
ABOLICIONISMO PENAL  

(RADICAL) 
O minimalismo não discorda do direito penal, na 
verdade, ele até o aceita. No entanto, como o pró-
prio nome denota, para os minimalistas, o direito 
penal deve ser mínimo, havendo de existir sempre 
a busca por alternativas humanizadas. Quando to-
das falharem, é possível a incidência do direito pe-
nal. 
 
Também é importante dizer que Eugenio Raul Zaf-
faroni (1990) também é um grande propulsor do 
movimento minimalista, cujo enfoque, entretanto, 
era como fase intermediária para o abolicionismo. 

O abolicionismo penal tem como objetivo a ra-
dical mudança do sistema penal. Dentro do 
abolicionismo há várias vertentes. 
 
No entanto, a que tem mais peso para nossa 
prova é a defendida por Louk Hulsman, que é 
considerado um dos maiores pensadores da te-
oria abolicionista de todos os tempos. 

 
Para Hulsman, o sistema penal precisa de uma 
radical transformação, em que deve ser aban-
donada a ideia de cárcere, e também de todos 
os sistemas de controle formais. 

 
DIFERENCIE GARANTISMO PENAL POSITIVO E NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

no sentido lato ou no sentido estrito. A3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (Não há lei penal sem necessidade) 
Princípio da necessidade ou da economia do direito penal. A4) Nulla necessitas sine injustia (Não há necessidade 
sem ofensa a bem jurídico). Princípio da lesividade ou ofensividade do evento. A5) Nulla injuria sine actione (Não 
há ofensa ao bem jurídico sem ação) Princípio da materialidade ou da exterioridade da ação. A6) Nulla actio sine 
culpa (Não há ação sem culpa) Princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. A7) Nulla culpa sine 
judicio (Não há culpa sem processo); Princípio da jurisdicionalidade no sentido lato ou estrito. A8) Nulla judicium 
sine accustone (Não há processo sem acusação) Princípio acusatório ou da separação ente o juiz e a acusação. A9) 
Nulla accusatio sine probatione (Não há acusação sem prova) Princípio do ônus da prova ou da verificação. A10) 
Nulla probatio sine defensione Princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade. 
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DIREITO PENAL 
 
 
 
 

SANÇÃO PENAL 
PENA Pautada na noção de culpabilidade. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA Pautada na noção de periculosidade. 
 

SOBRE AS ESPÉCIES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA: QUAIS SÃO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEORIAS LEGITIMADORAS DAS PENAS 

TEORIA ABSOLUTA 
(OU RETRIBUTIVA) 

As teorias legitimadoras são assim chamadas porque de fato “legitimam 
a pena”. 
 
Para Hegel: a justificação da pena é de ordem jurídica, em virtude da ne-
cessidade de se reparar o direito por meio de um mal que restabeleça a 
ordem legal violada. 
 
Para Kant: a justificação da pena é de ordem ética, com base no valor 
moral da lei pena infringida. 

TEORIA PREVENTIVA OU 
RELATIVA 

A outra importante teoria justificadora da pena é a Teoria Preventiva. 
 
Ela se desdobra em preventiva especial (positiva e negativa) e preventiva 
geral (positiva e negativa). 

PREVENÇÃO GERAL 

PREVENÇÃO GERAL: prevenção GERAL não está ligada a uma pessoa, mas 
a sociedade como um todo. 
 
Prevenção geral positiva: faz com que as pessoas (sociedade em geral) 
saiba da existência e da força da lei penal. 
 
Prevenção geral negativa9: o objetivo aqui é a intimidação de possíveis 
criminosos (aqueles presentes na sociedade). 

 
9 Segundo Ferrajoli, “inobstante livres da confusão substancialista entre direito e moral, as doutrinas da prevenção 
geral negativa são também idôneas a fundar modelos de direito penal máximo, pelo menos nos termos em que 
normalmente se fundam. Tal assertiva vale, seguramente, para a primeira das duas versões acerca da prevenção 
geral, ou seja, aquela baseada na eficácia deterrente do exemplo fornecido com a aplicação da pena, (...) que se 

TEORIA DA PENA 
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PREVENÇÃO ESPECIAL 

PREVENÇÃO ESPECIAL: atua em sujeitos específicos. 
 
Especial positiva: a principal função é de ressocializar o condenado. Rela-
ciona-se com a concepção etiológica de crime. 
 
Especial negativa: busca impedir que o condenado pratique novos crimes, 
para evitar a reincidência. 

TEORIA MISTA OU  
ECLÉTICA (ADOTADA) 

Nosso ordenamento jurídico adotou a teoria mista (ou eclética), mistu-
rando as finalidades retributivas e preventivas da pena (art. 59 do Código 
Penal). 
 
EM RESUMO: as teorias mistas conjugam as duas primeiras, sustentando 
o caráter retributivo da pena, mas acrescentam a este os fins de reeduca-
ção do criminoso e intimidação. A penologia é a disciplina integrante da 
criminologia que cuida do conhecimento geral das penas (sanções) e cas-
tigos impostos pelo Estado aos violadores da lei. (NESTOR SAMPAIO, MA-
NUAL ESQUEMÁTICO, P. 90). 

 
NO BRASIL, AS PENAS “RESSOCIALIZAM”? POR QUÊ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
verifica em Grócio, Hobbes, Locke, Pufendorf, Thomasius, Beccaria, Bentham, Filangieri e, em geral, nos pensado-
res jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII. Mais do que qualquer outra doutrina utilitarista, esta ideia da função 
exemplar da execução da pena dá margem, com efeito, à objeção kantiana segundo a qual nenhuma pessoa pode 
ser utilizada como meio para fins a ela estranhos, ainda que sociais e elogiáveis. E, em se condividindo tal princípio 
moral, referida justificação do direito penal é expressamente imoral. Ademais, tal concepção da finalidade da pena 
legitima intervenções punitivas orientadas para a máxima severidade, privadas de qualquer certeza e garantia, 
tais como a pena "exemplar", e, até mesmo, a "punição do inocente", desvinculada da culpabilidade e da própria 
verificação da existência do crime, exatamente como acontece no extermínio e na represália. Ferrajoli, Luigi Di-
reito e razão: teoria do garantismo penal - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 223. 
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TEORIAS DESLEGITIMADORAS 
 

QUAIS SÃO AS TEORIAS DESLEGITIMADORAS DA PENA? EXPLIQUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPÉCIES DE PENAS 

PENAS RESTRITIVAS DE  
LIBERDADE 

o Reclusão 
o Detenção 
o Prisão simples 

PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS 

o Interdição temporária de direitos 
o Perda de bens e valores 
o Limitação de fim de semana 
o Prestação de serviços à comunidade 
o Prestação pecuniária 

PENA DE MULTA o Valor a ser revertido para o Fundo Penitenciário Nacional. 
 

O QUE EU NÃO POSSO ERRAR SOBRE ESSE PONTO? 
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DIREITO INSTITUCIONAL 
 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU 
JUSTIÇA GRATUITA 

Isenção de custas e emolumentos para hipossuficientes. Dentro do 
processo e deferido pelo magistrado. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
GRATUITA 

Possibilidade de representação endoprocessual de pessoas hipos-
suficientes. Prestada por Defensora ou Defensor Público dentro do 
processo. 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA  
GRATUITA 

Possibilidade de representação endo e extraprocessual de pessoas 
hipossuficientes. É bem mais ampla que as duas primeiras. É pres-
tada por Defensora ou Defensor Público dentro e fora do processo. 

 
MODELOS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 
Ainda, precisamos falar sobre os modelos de prestação de assistência jurídica no Brasil e no mundo. 
Segundo Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva10. 
 

PRO BONO Advogados particulares atuam sem receber qualquer pagamento, a título caritativo. 

JUDICARE Advogados particulares atuam e recebem do Estado. Ex: dativos. 
 

SALARIED 
STAFF MODEL 
OU MODELO 

PÚBLICO 

É o modelo adotado pela Constituição de 1988. 
 
Os advogados pertencentes a um órgão do Estado (Defensores Públicos) atuam na 
defesa dos hipossuficientes e são remunerados pelo Estado. 

 
HÍBRIDO Trata-se da reunião dos modelos pro bono, judicare e salaried staff. 

 
SOCIALISTA 

Para Franklyn Roger e Diogo Esteves, “na sociedade capitalista, a assistência jurídica 
possui o objetivo fundamental de assegurar aos segmentos mais pobres a mesma 
possibilidade que os setores mais ricos possuem de acessar o sistema de justiça. 
Essa concepção parte do pressuposto de que subsiste grave iniquidade econômica 
entre os membros da sociedade capitalista, sendo necessária a criação de modelos 
jurídico-assistenciais para garantir aos menos afortunados a igualdade teórica no 
acesso à justiça. Na sociedade socialista, por outro lado, a inexistência de desigual-
dade social torna desnecessária a adoção de medidas para equalizar o acesso à jus-
tiça. Se fosse necessária a criação de sistemas para garantir o acesso de determina-
das pessoas à justiça, isso frustraria a própria convicção de inexistência de classes 
na sociedade socialista. Por essas razões, o próprio enquadramento do sistema so-
cialista de fornecimento de atendimento jurídico à população como sendo um 
quinto modelo de assistência jurídica (ao lado de pro bono, judicare, salaried staff 
model e híbrido) vem sendo objeto de profundo questionamento.” 
 
Atualmente, pontuam os professores, “o modelo socialista pode ser encontrado em 
Cuba, onde o atendimento jurídico prestado à população se dá por escritórios co-
letivos de advocacia denominados Bufetes Colectivos, que foram instituídos pelo 
Ministério da Justiça após a proibição da prática autônoma da advocacia”.11 

 
 

10 Princípios Institucionais da Defensoria Pública/Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva. - 3. ed. - Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p.7/14. 
11 Idem. 
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O BRASIL ADOTA QUAL MODELO? EXPLIQUE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ONDAS RENOVATÓRIAS DO ACESSO À JUSTIÇA 

PRIMEIRA ONDA 

Assistência judiciária aos pobres. Está relacionada ao obstáculo econômico do 
acesso à justiça. A Defensoria se insere em todas as ondas, mas tem ênfase na 
primeira. OBS: nós já vimos que assistência judiciária é aquela prestada dentro do 
processo, apenas.  

SEGUNDA ONDA 

Refere-se à representação dos interesses difusos em juízo e visa contornar o obs-
táculo organizacional do acesso à justiça. Observou-se que os direitos difusos e 
coletivos (lato senso) poderiam ser defendidos com maior facilidade e eficácia 
mediante ações coletivas, ao invés de diversas ações individuais.  

TERCEIRA ONDA 

Acesso à representação em juízo, a uma concepção mais ampla de acesso à Jus-
tiça, e um novo enfoque de acesso à Justiça. A terceira onda leva em considera-
ção, especialmente, o papel do magistrado na condução do processo, como forma 
de contornar obstáculos burocráticos de acesso à Justiça. Surgem então os pro-
cedimentos mais céleres e eficientes para a proteção dos direitos. 
 
Ex.: Lei dos Juizados Especiais. 

 
Modernamente, existem duas novas ondas: 
 

4.4 QUARTA 
ONDA 

A dimensão ética e política do direito. Kim Economides ensina que o acesso à jus-
tiça exige que o Direito seja exercido por todos os seus atores com base na ética 
e probidade. 

4.5 QUINTA 
ONDA 

A internacionalização da proteção dos direitos humanos perante os órgãos dos 
sistemas internacionais de direitos humanos, como a Corte IDH e a CIDH.  

 
 

EM QUAL “ONDA” A DEFENSORIA PÚBLICA ESTÁ PRESENTE COM MAIS ÊNFASE? 
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FUNÇÕES TRADICIONAIS E NÃO TRADICIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
 

FUNÇÃO TRADICIONAL  
(Tendencialmente individualista) 

FUNÇÃO NÃO TRADICIONAL 
(Tendencialmente solidarista) 

Associadas à carência econômica do indivíduo. É irrelevante o fator econômico. 
 

A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO “OMBUDSMAN” 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO UMA ESPÉCIE DE “OMBUDSMAN”? EXPLIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A DEFENSORIA COMO “CUSTOS VULNERABILIS” 

 
Pedro Lenza (2018) afirma que Bheron Rocha (Defensor Público do Estado do Ceará e escritor de várias 
obras sobre Defensoria) identifica três grandes modelos de atuação: 
 

PROCURADOR JUDICIAL DOS  
VULNERÁVEIS 

ATTORNATO AD VULNERABLE 

Neste caso, é quando a Defensoria representa judicial-
mente a parte, no uso da sua capacidade postulatória. O 
Direito é do próprio usuário (assistido), que só está sendo 
representando judicialmente pela Defensoria Pública. 

LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO 
AMICUS COMMUNITAS 

A Defensoria atua em nome próprio, na defesa de direitos 
alheios. É o caso do ajuizamento de ação civil pública para 
defesa de vulneráveis (idosos, por exemplo). 

GUARDIÃO DAS VULNERABILIDADES 
CUSTOS VULNERABILIS 

A Defensoria, neste caso, atua em nome próprio em razão 
de missão institucional de promoção dos Direitos Huma-
nos. O direito envolvido pode ser individual ou coletivo. 

Nesse sentido, gostaria de tratar especificamente sobre a atuação da Defensoria como “custos vulnera-
bilis”, terceiro modelo visto nesse quadrinho. Para alguns, é no art. art. 554, § 1º do NCPC onde está 
positivado o embrião do custos vulnerabilis. Vejam o art. 554, § 1º do NCPC: 

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas 
a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, 
determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hi-
possuficiência econômica, da Defensoria Pública. 



@CURSOEBLOGRDP 

2021.1 
 

 
 
\ 

36 

REVISÃO - META 2 

#TÔCOMORDP 

CURSO RDP 

HÁ PRECEDENTE DO STJ SOBRE A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO  
“CUSTOS VULNERABILIS?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


