Ano 2021

E-BOOK

AMPLAMENTE: SOCIEDADE,
LEIS E POLÍTICAS PUBLÍCAS
1ª EDIÇÃO. VOLUME 01.

ORGANIZADORES
Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas
Josicleide de Oliveira Freire
Márcio Bonini Notari

DOI: 10.47538/AC-2021.03

Ano 2021

E-BOOK

AMPLAMENTE: SOCIEDADE,
LEIS E POLÍTICAS PUBLÍCAS
1ª EDIÇÃO. VOLUME 01.

Amplamente Cursos e Formação Continuada
CNPJ: 35.719.570/0001-10
E-mail: publicacoes@editoraamplamente.com.br
www.amplamentecursos.com
Telefone: (84) 999707-2900
Caixa Postal: 3402
CEP: 59082-971
Natal- Rio Grande do Norte – Brasil

Ano 2021

Editora Chefe:
Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas
Assistentes Editoriais:
Caroline Rodrigues de F. Fernandes
Maria Pollyana Sales Vicente
Margarete Freitas Baptista
Bibliotecária:
Aline Graziele Benitez
Projeto Gráfico e Diagramação:
Luciano Luan Gomes Paiva
Caroline Rodrigues de F. Fernandes
Imagem da Capa:
Shutterstock
Edição de Arte:
Luciano Luan Gomes Paiva
Revisão:
Os autores

2021 by Amplamente Cursos e Formação Continuada
Copyright © Amplamente Cursos e Formação Continuada
Copyright do Texto © 2021 Os autores
Copyright da Edição © 2021 Amplamente Cursos e
Formação Continuada
Direitos para esta edição cedidos pelos autores à
Amplamente Cursos e Formação Continuada.

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de
atribuição
Creative Commons. Atribuição-NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional (CC-BY-NC-ND).
Este e-book contém textos escritos por autores de diversos lugares do Brasil e,
possivelmente, de fora do país. Todo o conteúdo escrito nos capítulos, assim como
correção e confiabilidade são de inteira responsabilidade dos autores, inclusive podem
não representar a posição oficial da Editora Amplamente Cursos.
A Editora Amplamente Cursos é comprometida em garantir a integridade editorial em
todas as etapas do processo de publicação. Todos os artigos foram previamente
submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Editora,
tendo sido aprovados para a publicação.
É permitido o download desta obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos
créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la
para fins comerciais.
Situações de má conduta ética e acadêmica ou quaisquer outros problemas que possam
vir a surgir serão encaminhados ao Conselho Editorial para avaliação sob o rigor
científico e ético.

Ano 2021

CONSELHO EDITORIAL
Dr. Damião Carlos Freires de Azevedo - Universidade Federal de Campina Grande
Dra. Danyelle Andrade Mota - Universidade Federal de Sergipe
Dra. Débora Cristina Modesto Barbosa - Universidade de Ribeirão Preto
Dra. Elane da Silva Barbosa - Universidade Estadual do Ceará
Dra. Eliana Campêlo Lago - Universidade Estadual do Maranhão
Dr. Everaldo Nery de Andrade - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Dra. Fernanda Miguel de Andrade - Universidade Federal de Pernambuco
Dr. Izael Oliveira Silva - Universidade Federal de Alagoas
Dr. Jakson dos Santos Ribeiro - Universidade Estadual do Maranhão
Dra. Josefa Gomes Neta - Faculdade Sucesso
Dr. Maykon dos Santos Marinho - Faculdade Maurício de Nassau
Dr. Rafael Leal da Silva - Secretaria de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba
Dra. Ralydiana Joyce Formiga Moura - Universidade Federal da Paraíba
Dra. Roberta Lopes Augustin - Faculdade Murialdo
Dra. Viviane Cristhyne Bini Conte - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Dr. Wanderley Azevedo de Brito - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Goiás

CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO
Ma. Ana Claudia Silva Lima - Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida
Neves
Ma. Andreia Rodrigues de Andrade - Universidade Federal do Piauí
Esp. Bruna Coutinho Silva - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Ma. Camila de Freitas Moraes - Universidade Católica de Pelotas
Me. Carlos Eduardo Krüger - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões
Esp. Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes - Fanex Rede de Ensino
Me. Clécio Danilo Dias da Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Me. Fabiano Eloy Atílio Batista - Universidade Federal de Viçosa
Me. Francisco Odécio Sales - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará

Ano 2021

Me. Fydel Souza Santiago - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
Me. Giovane Silva Balbino - Universidade Estadual de Campinas
Ma. Heidy Cristina Boaventura Siqueira - Universidade Estadual de Montes Claros
Me. Jaiurte Gomes Martins da Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Me. João Antônio de Sousa Lira - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão
Me. João Paulo Falavinha Marcon - Faculdade Campo Real
Me. José Henrique de Lacerda Furtado - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro
Me. José Flôr de Medeiros Júnior - Universidade de Uberaba
Ma. Josicleide de Oliveira Freire - Universidade Federal de Alagoas
Me. Lucas Peres Guimarães - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro
Ma. Luma Mirely de Souza Brandão - Universidade Tiradentes
Me. Marcel Alcleante Alexandre de Sousa - Universidade Federal da Paraíba
Me. Márcio Bonini Notari - Universidade Federal de Pelotas
Ma. Maria Antônia Ramos Costa - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
de Rondônia
Ma. Maria Inês Branquinho da Costa Neves - Universidade Católica Portuguesa
Me. Milson dos Santos Barbosa - Universidade Tiradentes
Ma. Náyra de Oliveira Frederico Pinto - Universidade Federal do Ceará
Me. Paulo Roberto Meloni Monteiro Bressan - Faculdade de Educação e Meio Ambiente
Ma. Rosiane Correa Guimarães - Universidade Federal de Jataí
Ma. Sirlei de Melo Milani - Universidade do Estado de Mato Grosso
Ma. Viviane Cordeiro de Queiroz - Universidade Federal da Paraíba
Me. Weberson Ferreira Dias - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins

Ano 2021

DECLARAÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores desta obra declaram que trabalharam ativamente na produção dos seus
trabalhos, desde o planejamento, organização, criação de plano de pesquisa, revisão de
literatura, caracterização metodológica, até mesmo na construção dos dados,
interpretações, análises, reflexões e conclusões. Assim como, atestam que seus artigos
não possuem plágio acadêmico, nem tampouco dados e resultados fraudulentos. Os
autores também declaram que não possuem interesse comercial com a publicação do
artigo, objetivando apenas a divulgação científica por meio de coletâneas em temáticas
específicas.

Ano 2021

APRESENTAÇÃO

O E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas consiste em uma
coletânea de textos científicos oriundos de teorias e práticas profissionais, nos diversos
contextos de atuação, principalmente incorporados às novas demandas que a Sociedade
vem exigindo. Demandas com debates sobre a sociedade, Leis e Políticas Públicas em
uma perspectiva de desenvolvimento e sustentabilidade, trabalho e assistência, modelos
econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes.
Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos
direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de
forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas
sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade
contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e
perspectivas.
É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas
traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas
de conhecimento.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a
todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com
propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões
importantes para conter neste material e campo profissional.

Luciano Luan Gomes Paiva
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CAPÍTULO X

O TEMPO COMO PUNIÇÃO E A INSUSTENTABILIDADE NO SISTEMA
PENAL BRASILEIRO
Aline Nunes Trindade68; Karla Eduarda Modena Pavan69;
Jocelino Tramontin da Silva70; Renata Dall Asta71;
Suelen Silva de Oliveira72.
DOI: 10.47538/AC-2021.03-10

RESUMO:
A presente proposta de pesquisa tem como tema central de estudo verificar a
insustentabilidade do sistema penal brasileiro e se o fator tempo de processo já geraria ao
réu algum tipo de punição. O transcurso exagerado do tempo de processo, geram marcas,
discriminação, desigualdade e privações, que ferem liberdades de supostos infratores.
Nessa sequência, que cresce cada vez mais dentro do sistema penal brasileiro, seja no
cárcere ou fora dele, atos de negligência estatal com violação a direitos fundamentais,
como, por exemplo, o direito de ser julgado em um prazo razoável. Portanto, com base
na preocupação da grande insustentabilidade jurídico-social que rodeiam o sistema penal
brasileiro surge um alerta às dinâmicas referentes ao tempo excessivo do processo penal,
sobretudo do sofrimento do réu do qual foi produzido pela jurisdição penal ineficiente ou
morosa.
PALAVRAS-CHAVE: Tempo. Insustentabilidade. Punição. Sistema Penal.

TIME AS PUNISHMENT AND SUSTAINABILITY IN THE BRAZILIAN
CRIMINAL SYSTEM
ABSTRACT:
The present research proposal has as its central theme of study to verify the
unsustainability of the Brazilian penal system and if the time factor in the process would
already generate some kind of punishment for the defendant. The exaggerated passage of
68
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time in the process generates marks, discrimination, inequality and deprivation, which
injure the freedoms of alleged violators. In this sequence, which grows more and more
within the Brazilian penal system, whether in prison or outside it, acts of state negligence
with violation of fundamental rights, such as, for example, the right to be tried within a
reasonable time. Therefore, based on the concern of the great juridical and social
unsustainability that surrounds the Brazilian penal system, an alert arises regarding the
dynamics related to the excessive time of the criminal process, especially the suffering of
the defendant, which was produced by the inefficient or lengthy criminal jurisdiction.
KEYWORDS: Time. Unsustainability. Punishment. Penal System.

INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, muito se tem discutido sobre o longo período de tempo
dos quais os processos judiciais percorrem, não só em razão da preocupação com a
resposta jurisdicional ao réu, vítimas, familiares, bem como todos os envolvidos. É visível
que o sistema penal brasileiro se depara com diversos entraves, dentre eles seria a
ineficiência do Poder Judiciário no cumprimento do princípio fundamental da razoável
duração do processo. Isto é, a morosidade na resposta jurisdicional ocasiona sanção ao
réu. Diante disso, é plausível defender uma alteração dogmática, dado que o tempo em si
já seria um tipo de punição. Portanto, não é sustentável um processo que prolonga um
sofrimento por tanto tempo.
Portanto, tendo o tempo como sanção, analisar-se-á a possibilidade de buscar
atenuar a pena do réu com base da legislação atual, ou vislumbrar uma alteração na
dogmática penal para possibilitar essa implementação. Assim atingiria se a concretização
do direito fundamental, visando uma resposta mais rápida não só para vítima, mas para o
próprio acusado. O tema mostra-se pertinente ao momento atual, visto que o sistema penal
brasileiro se mostra no cenário atual insustentável, por diversos fatores, dentre eles a
violação aos direitos humanos e ao desrespeito às garantias fundamentais como o próprio
direito de ser julgado em um prazo razoável.

ANÁLISE SOBRE A (IN)SUSTENTABILIDADE JURÍDICO-SOCIAL DO
SISTEMA PENAL E O TEMPO COMO PUNIÇÃO
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É visível que o sistema penal brasileiro no modelo de controle penal se depara
com diversos entraves os quais geram insustentabilidade social violadora de direitos
humanos, como, por exemplo, no modelo de sanções penais no Brasil, cita-se o sistema
prisional com a sua superlotação e com as péssimas condições estruturais, sendo tais
locais impróprios para qualquer reinserção de apenados à sociedade, e até mesmo
ambiente claramente ineficaz para execução de pena. A fim de complementar a
argumentação do quanto o sistema prisional trilha caminhos catastróficos é de que
segundo estudo há expectativa de que a população carcerária brasileira chegue em 2025
a aproximadamente 1,5 milhão de presos (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, 2018). Caso essa previsão se concretize a situação no Brasil tende a piorar e
se tornar ainda mais insustentável, já que não há espaço para toda essa população
carcerária (GONÇALVES, 2019), e sobretudo não há um modelo que ressignifique o
atual cenário.
Como se observa pelos índices acima mencionados, o sistema prisional apresenta
números aterrorizantes de presos que estão em constante crescente ano após ano. Todavia,
apesar de ser tema em persistente debate e visível a todos pouco se faz a fim de reverter
esses índices, pois Governo, Estado, indivíduos e sociedade não buscam de forma efetiva
meios de retroceder tal situação. Isso porque, a sociedade, em geral, não está preocupada
com a reinserção ou bem estar do infrator, apenas requer do Ente Estatal uma resposta,
isto é, a prisão como forma de punição ao delito praticado, pouco importando as
condições e o ambiente prisional a que este será submetido.
Nesse sentido, Thompson compreende que:
o significado da vida carcerária não se resume a mera questão de muros
e grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através da
consideração de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma
sociedade, uma vez que nela foram alteradas, drasticamente, numerosas
feições da comunidade livre” e que, como um sistema social, a
penitenciária representa uma “tentativa de criação e manutenção de um
grupamento humano submetido a um regime de controle total
(THOMPSON, 1980, p. 21-22).

Trazendo a baila que o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo, com
aproximadamente 702.069 mil presos definitivos e provisórios (DEPEN, junho - 2020).
Ainda, atualização recente no banco de dados do Departamento de Segurança Pública e
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Execução Penal, estipula que há 41.199 mil presos entre homens e mulheres no Estado
do Rio Grande do Sul (SUSEPE, 2021). Diante desses números significativos, o Brasil
encontra-se na 3º posição, com o maior número de presos do mundo, perdendo apenas
para os Estados Unidos com 2,1 milhões e para a China com 1,7 milhão (INSTITUTO
HUMANITAS UNISINOS, 2020).
Como decorrência do alto índice de prisões no Brasil, há um grande número de
encarceramentos, e por essa razão fez com que o país atingisse em junho de 2014, a
lamentável marca de terceira maior população carcerária do mundo, sem, contudo, conter
o crescimento da violência (CASTRO, 2015, p. 11). Os números mostram um país
inclinado ao viés punitivo, do qual se prende muito, porém apesar desses números altos
de prisões, o poder estatal preocupa-se em grande escala em combater infrações ou crimes
de determinada parcela da sociedade, isto é, o poder punitivo estatal é direcionado com
empenho a indivíduos com insuficiência de recursos sociais, e portanto, o poder punitivo
faz-se mais brando com classes dominantes, que possuem maior poder. Prova dessa
realidade são os indicadores do INFOPEN, marcando 51% da população encarcerada no
país não possui nem o ensino médio completo, 64% dos presos são negros, 34% brancos
e 1% indígenas (INFOPEN, 2016).
Dessa análise percebe-se que a grande maioria dos apenados são negros, isto é, 30
% a mais dos presos são negros, e com baixa instrução. A contrário censo a população
brasileira, segundo o IBGE, não tem tanta disparidade no percentual entre negros e
brancos, dado que a população brasileira é dividida em 53% negros, 46% brancos e 1%
indígenas. Portanto, com diferença de 7% entre negros e brancos. Dessa feita percebe-se
que o percentual populacional é próximo o que não reflete no sistema prisional brasileiro.
Esses dados levantados ratificam a afirmação de que a população negra no Brasil é a que
mais sofre com a privação de suas capacitações, tanto pelo controle social quanto pelo
sistema carcerário, ou seja, pelo aporte estrutural do Estado e suas relações de poder e
classe (FLAUZINA, 2006, p. 38).
Nessa linha de pensamento argumenta-se que a exclusão, a discriminação e a
classificação de pessoas, que denuncia a insustentabilidade social, política, moral e
jurídica, insere-se a abordagem das capacitações (capabilities) como alternativa ao atual
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sistema (DIAS; ZAMBAM; SILVEIRA; 2019, p. 5). Ainda, o paradigma criado pela
justiça criminal, qual seja, o retributivo, é voltado contra o agente infrator de maneira que
este deve ser castigado por não seguir as regras de convivência, seguindo parâmetros de
um direito penal máximo (JAKOBS; MELIÁ, 2012). Seguindo esse paradigma cria-se,
de forma muito clara uma divisão entre os indivíduos do bem e os indivíduos do mal que
integram a sociedade, elimina o caráter de cidadão dos últimos (CANTERJI, 2008, p. 53),
ocasionando ainda mais exclusões, desigualdades e um pensamento de “bons” contra os
“maus”, e consequentemente aumentando a insustentabilidade social.
Neste sentido, Giogio Agambe afirma que:
O Totalitarismo moderno pode ser considerado, como a instauração,
por meio do Estado de Exceção, de uma guerra civil legal, que
permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas
também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão,
pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação
voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que,
eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das
práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos
chamados democráticos (AGAMBEN, 2004, p. 13) (grifo nosso).

À vista disso, nota-se a incongruência de existir um estado democrático de direito
e um direito penal de exceção ou direito penal do inimigo. André Callegari e Nereu
Giacomolli, organizadores da publicação do Livro “Direito Penal do Inimigo” de Günther
Jakobs e Manuel Cancio Meliá, manifestam-se antagônicos à teoria amparada pelo
doutrinador alemão, transcrevendo que:
Independentemente da gravidade da conduta do agente, este há de
ser punido criminalmente como transgressor da norma penal,
como indivíduo, como pessoa que praticou um crime, e não como
um combatente, como um guerreiro, como um inimigo do Estado e da
sociedade. A conduta por mais desumana que pareça, não autoriza o
Estado a tratar o ser humano como se um irracional fosse. O infrator
continua sendo um ser humano (CALLEGARI; GIOCOMOLLI,
2007, p. 17).

Portanto, vetar qualquer indivíduo o tratamento de pessoa e a sua dignidade
implica em desqualificar o próprio Estado Constitucional Democrático, visto que esses
são os fundamentos basilares dele (NOVELINO, 2010). Essa forma de atuação
discricionária e seletiva denota algo já evidenciado na perspectiva da insustentabilidade
social desse sistema, pois, ao simplificar a realidade e os problemas enfrentados pela
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sociedade brasileira, trata-se de reduzir a complexidade dos fatos e travar uma luta binária
entre bons e maus cidadãos (DIAS; ZAMBAM; SILVEIRA; 2019, p. 5). O sistema
punitivo exercido por meio do controle social tem “sancionado morte e violência, tem se
revelado uma maneira de legitimar o controle e a repressão, evitando imprescindíveis
questionamentos acerca das estruturas de poder” (CASTRO, 2015, p. 97). Dessa maneira,
as privações executadas pelo poder estatal, juntamente com um sistema penal punitivo
contra classes inferiorizadas socialmente seja pela cor, raça, gênero etc., conduz
encarceramento em grande escala e acarretam danos ao desenvolvimento humano. E,
ainda, apura-se que essa estrutura punitiva atual oculta crimes de classes dominantes,
enraizando um modelo de atuação desigual e injusto. Nessa linha, menciona o brilhante
ensinamento de Baratta no sentido de que:
(...) o fato de que o direito penal tende a privilegiar os interesses das
classes dominantes, e a imunizar do processo de criminalização
comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas
pertencente, ligados funcionalmente À existência da acumulação
capitalista, e tende a digerir o processo de criminalização,
principalmente, para formas de desvio típicas das classes subalternas
(BARATTA, 2002, p. 165).

Logo, países marginalizados têm o maior índice de negligência por parte do
Estado, isso porque apresenta uma justiça baseada nas classes sociais, dado que os crimes
praticados por classes dominantes ficam escondidos, como ocorre, por exemplo, nos
crimes ligados à violação e dilapidação do patrimônio público. Isto é, em regra, os crimes
denominados de colarinho branco, os quais são cometidos por pessoas que possuem
condição social favorecida (SUTHERLAND, 1940, p. 1-2), em razão da profissão, do
ofício, ou do status social, ficam revestido de certa invisibilidade (BARAK, 2015, p. 307).
Diante disso, ações praticadas pelo Estado e suas corporações devem, também, ser
investigadas com atenção e cuidado, pois ações abusivas e atos negligentes que causam
o verdadeiro genocídio dos menos afortunados, uma vez que existem interesses não
declarados do Estado e do mercado. Tendo em vista que a maior parte dos ocupantes da
estrutura é composta por indivíduos de classes sociais economicamente dominantes, os
objetivos do poder público tornaram-se objetivos destes (DIAS; ZAMBAM; SILVEIRA;
2019, p. 12).
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Contudo, essa mesma invisibilidade não acontece com grupos que possuem
estereótipo formado de “mau cidadão” (negros, pobre, morador de favela), o clamor para
esses grupos é muito forte, visto que recebem influências sensacionalistas dos meios de
comunicação (ZAFFARONI, 2012, p. 307), dentre outros. Isso porque o processo que
gera desigualdade e exclusão também são utilizados pelo sistema penal, a fim de etiquetar
qual parcela da sociedade será escolhida para a seletividade penal. Portanto, modelo atual
do sistema penal mostra-se insustentável tornando-se uma “máquina de privações”,
perdendo seus demais propósitos e reforçando a segregação, a seletividade e o
encarceramento dos mais pobres (BARATTA, 2002, p. 161), o que nada beneficia a
minimização das desigualdades sociais vividas. Pode-se inferir a partir disso que as
pessoas selecionadas discriminatoriamente pelo sistema penal são alvos de tantas
privações de liberdade porque sequer possuem bases necessárias para a tomada de decisão
livre e consciente (SEN, 2000, p. 23-25). Dessa maneira o sistema penal brasileiro, por
meio do sistema punitivo e seletivo, emprega mais violência sobre os grupos sociais mais
vulneráveis da sociedade, e diante disso o retrato da exclusão e suas consequências em
sociedades complexas, desiguais e democraticamente imatura. As desigualdades sociais
geradas no atual sistema econômico, ocasionando efeitos como pobreza e problemas nas
áreas de empregabilidade, habitação, saúde, e educação, os quais são contestados no nível
de sustentabilidade social (BOFF, 2016, p. 150), são os mesmos fatores empregados para
triagem seletiva dos pontos a serem castigados pelo sistema de controle social.
O sistema penal como um todo reforça grandes problemas sociais (alimentação,
assistência à saúde, higiene, lazer), mas, sobretudo em questões relativas a degradação
econômica, social, das instituições, esse conjunto de questões acarreta insustentabilidade
no sistema penal como um todo, pois para que haja “sustentabilidade social os processos,
sistemas estruturas e relacionamentos formais e informais apoiam ativamente a
capacidade das gerações atuais e futuras de criar comunidades saudáveis e habitáveis”
(MCKENZIE, 2004, p. 6). Por essa razão, argumenta-se que várias são as causas que
levam um país a pobreza, a miséria , bem como a praticar infrações e crimes, contudo, o
sistema punitivo não proporciona como uma solução competente para dirimir tais
entraves, dado que é mais uma construção de privação de capacidades (BARATTA, 2002,
p. 164). Ademais quando se retoma os alvos contumazes do modelo coercitivo estatal e
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os danos que ele provoca, torna-se perceptível os efeitos, como o etiquetamento e a
privação das capacidades a sujeitos vulneráveis, já que a atuação penal e suas penas
(DIAS; ZAMBAM; SILVEIRA; 2019, p. 6), antes de terem um efeito reeducativo sobre
o delinquente determinam na maioria dos casos, uma consolidação da identidade
desviante do condenado e o seu ingresso em uma verdadeira e própria carreira criminosa
(BARATA, 2002, p. 90).
Além disso, para que haja sustentabilidade social é necessário que os pressupostos
jurídicos-constitucionais sejam respeitados e observados, como, por exemplo, o direito à
dignidade da pessoa humana. Ainda, é fundamental que a humanidade direcione-se para
um novo caminho, o qual deve priorizar uma complexidade de fatores (MORIN, 2015, p.
38-39), dentre os quais estão as relações individuais, sociais, a ocupação dos espaços e a
necessidade de políticas públicas, além do atendimento às necessidades básicas
(COLANTONIO, 2009, p. 9).
A ideia é buscar uma política criminal para os excluídos, e para aqueles que são
clientela preferencial dos processos perversos de seleção de criminalização (BARATTA,
1999, p. 200). Vale mencionar que o cárcere é um dos lugares em que se deixam cicatrizes
permanentes para os que nele já passaram, sendo um ambiente cada vez mais insalubre e
desumano, que representa dor, angústia e sofrimento, bem como drástica tortura moral e
psicológica. Para Foucault “as prisões não se destinam a sancionar a infração, mas a
controlar o indivíduo, a neutralizar a sua periculosidade, a modificar as suas disposições
criminosas” (FOUCAULT, 2002, p. 20). Desta forma, questiona-se se o sistema penal se
encontra minimamente alinhado aos pressupostos de uma sociedade sustentável? Sem
dúvida, mudanças fazem-se urgentes diante do caos progressivo, a fim de buscar
caminhos e de medidas que poderão dar ensejo à redução de danos aos sujeitos apenados,
no sentido de melhorar a forma de pensar, agir e tratar aqueles que se defrontem com as
agências de controle penal.
Pode-se concluir com o seguinte posicionamento de Wacquant de que:
Essa mudança de objetivo e de resultado traduz o abandono do ideal de
reabilitação [...] cujo objetivo não é mais nem prevenir o crime, nem
tratar os delinquentes visando o seu eventual retorno à sociedade uma
vez a pena cumprida, mas isolar grupos considerados perigosos e
neutralizar seus membros mais disruptivos mediante uma série
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padronizada de comportamentos e uma gestão aleatória dos riscos, que
se parecem mais com uma investigação operacional ou reciclagem de
detritos sociais que com trabalho social (WACQUANT, 2001, p. 86).

Nesse sentido, Beccaria, também, ressalta a importância e a finalidade da pena
mencionando que “para que toda a pena não seja uma violência de um ou de muitos contra
um cidadão particular, deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor
possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos, fixadas pelas leis”
(BECCARIA, 2002, p. 162-163). Não se pode pensar em reeducação, quando não se
dispõe de meios para que isto aconteça, ou mesmo dispondo, não são aplicados como
deveriam, muitas vezes maltratando os que se encontram encarcerados, descontando
neles as revoltas pessoais, e punindo-os além de sua pena já imposta.

TEORIA EINSTEINIANA E NEWTONIANA SOBRE O TEMPO
Há certa dúvida quando o assunto é sobre o tempo, afinal, o que é o tempo? Como
defini-lo? Santo Agostinho, acerca do tempo faz a seguinte abordagem: O que é, pois, o
tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se desejar explicá-lo àquele que me pergunta,
não sei (HART, 2009, p. 18). Pois bem, conceituar o tempo, sem dúvida, requer certa
complexibilidade, haja vista que o tempo rege nossa tanto nossa vida pessoal, profissional
e sobretudo rege o próprio Direito, como por exemplo, o tempo de pena do réu, tempo de
processo, prescrição pelo decurso do tempo etc. Assim, para isso traz-se a baile as teorias
de Einstein e de Newton sobre a referida temática: tempo.
Para Newton o universo era previsível, um autômato, representado pela figura do
relógio. Era a ideia do tempo absoluto e universal, independente do objeto e de seu
observador, eis que se considerava o tempo igual para todos e em todos os lugares
(LOPES JÚNIOR, 2019 p. 82). Logo, tanto Newton quanto Aristóteles defendiam a ideia
de tempo absoluto e universal, isto é, eles acreditaram que seria possível medir sem erro
o intervalo de tempo entre dois eventos e que esse tempo seria o mesmo a despeito de
quem o medisse, desde que se usasse um bom relógio (HAWKING, 2015, p. 48).
Contudo, para Einstein e tendo como base a sua Teoria da Relatividade, o tempo é visto
como algo relativo, variável, levando em consideração a posição e o deslocamento do
observador, pois ao lado do tempo objetivo está o tempo subjetivo. (LOPES JÚNIOR,
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2019 p. 82). Portanto, nessa lógica Einsteiniana há uma ruptura completa dessa
racionalidade, da qual tem o tempo como objetivo e invariável. Isso porque, como por
exemplo, a mesma paisagem podia ser uma coisa para o pedestre, outra coisa totalmente
diferente para o motorista, e ainda, outra coisa diferente para o aviador. E nessa lógica
percebe-se que a percepção do tempo é completamente distinta para cada um de nós
(LOPES JÚNIOR, 2019 p. 82-83).
Outra análise fundamental abordada por Einstein sobre o tempo é o chamado
“paradoxo dos gêmeos”, onde menciona que se um dos gêmeos (a) parte em uma viagem
espacial, próximo à velocidade da luz, enquanto seu irmão (b) permanece na Terra, em
virtude do movimento do gêmeo (a), o tempo flui mais devagar na espaçonave. Assim,
ao retornar do espaço, o viajante (a) descobrirá que seu irmão (b) envelheceu mais do que
ele. Como explica Hawking, embora isso pareça contrariar o senso comum, várias
experiências indicam que, nesse cenário, o gêmeo viajante realmente voltaria mais jovem
(HAWKING, 2016, p. 27). Outro exemplo interessante acerca da percepção do tempo
que Einstein apresenta para defender a relatividade do tempo é o seguinte: “quando um
homem se senta ao lado de uma moça bonita, durante uma hora, tem a impressão de que
passou apenas um minuto. Deixe-o sentar-se sobre um fogão quente durante um minuto
somente – e esse minuto lhe parecerá mais comprido que uma hora. – Isso é relatividade.
(LOPES JÚNIOR, 2019, p. 83). Explica, ainda, que cada um teria seu tempo pessoal. O
tempo de duas pessoas coincidiriam se elas estivessem em repouso uma em relação a
outra, mas não se estivessem em movimento (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 83). O tempo
subjetivo além de levar em consideração espaço, posição e velocidade do observador,
também leva em consideração determinados estados mentais do sujeito (LOPES
JÚNIOR, 2019, p. 83), isto é, o tempo também se mostra subjetivo devido às condições
pessoais de cada sujeito envolvido. E, assim Einstein rompe a teoria newtoniana do tempo
absoluto, com base na perceptiva do tempo ser relativo, variável, conforme a posição e o
deslocamento do observador, mas também devido a determinados estados mentais do
indivíduo.
Vivemos a angústia do presenteísmo, buscando expandir ao máximo esse
fragmento de tempo que chamamos de presente, espremido entre um passado que não
existe, uma vez que já não é um futuro contingente, que ainda não é, e que por isso
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também não existe. Oportuno mencionar que, o tempo rege nossa vida pessoal,
profissional e, como não poderia deixar de ser o próprio Direito (LOPES JÚNIOR, 2019,
p. 84). Isso porque, o Direito Penal pune por meio do tempo, e dessa forma permite-se
que a punição seja substituída pelo tempo (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 84).
Trazendo o tempo para o ambiente do Direito Penal, pode-se dizer que a pena é o
tempo e o tempo é a pena (PASTOR, 2002, p. 85). Desse modo, os muros da prisão não
marcam apenas a ruptura no espaço, senão também uma ruptura do tempo, portanto, o
tempo na prisão é propriamente o verdadeiro significado de pena, mais que o próprio
espaço de segregação (MESSUTI, 2003, p. 33).

TEMPO PROCESSUAL COMO PENA E O TEMPO SUBJETIVO DO RÉU
Assim como o Direito Penal e o Direito Processual Penal são demonstrações
evidentes do Estado de Penitência mencionado por Loic Wacquat, dado que esse Estado
ao longo da história já ocupou o corpo, a vida, os bens e a dignidade da pessoa humana.
E, portanto, também se apossa do tempo.
Acrescenta-se, ainda, que excessos são sempre prejudiciais, ou seja, tanto o
atropelo no julgamento processual penal, quanto o tempo demasiado de processo. Ambos
em seus extremos são violadores de direitos e garantias fundamentais. Logo, o ideal é que
haja um equilíbrio na duração do processo. Feita essa observação, argumenta-se que
quando a duração do processo penal ultrapasse o limite aceitável de uma duração
razoável, está o Estado se apossando de forma ilegal do tempo do particular. Ademais,
mesmo que esse apossamento ilegal do tempo aconteça sem que ocorra uma prisão
propriamente dita, já ocorre uma pena, pois o tempo excessivo de processo é efetivamente
uma pena ao réu (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 85), haja vista que o caráter punitivo está
amparado no tempo de submissão ao constrangimento estatal, da ingerência a diversos
direitos fundamentais (liberdade de locomoção, sigilo das comunicações e bancário,
dignidade humana, livre disposição de bens etc.), bem como aos questões psicológicas,
sociais, e, portanto, não é apenas acerca da pleito físico de estar intramuros.
Nessa esteira Messuti afirma que:
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(...) não é apenas a separação física que define a prisão, pois os muros
não marcam apenas a ruptura no espaço, senão também uma
ruptura do tempo. A marca essencial da pena (em sentido amplo) e
“por quanto tempo?” Isso porque o tempo, mais que o espaço. É o
verdadeiro significado da pena (MESSUTI, 2003, p. 33) (grifo nosso).

Diante dessas observações percebe-se o quanto o fator tempo é substancial na vida
das pessoas, por vezes mais importante que o espaço é o fator tempo, por quanto tempo
será ou durará determinada pena ou até mesmo processo. A duração processual é tão
importante que segundo expressão espanhola la pena de branquillo, o processo penal
encerra em si uma pena processual “sentar-se no banco dos réus” (LOPES JÚNIOR,
2019, p. 86). Portanto, seria uma pena autônoma, não prevista na legislação penal, que
cobra um preço alto do réu, aumentando ainda mais o caráter punitivo do rito judiciário.
A pena tem como base o valor tempo, isso porque o tempo significa pena, mais que o
próprio espaço de cumprimento de pena. Exemplificando essa afirmação menciona que o
crime de roubo tem pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, enquanto o
crime de homicídio simples tem pena de reclusão de 6 (seis) a 20 (anos), portanto,
conforme o crime praticado será o seu respectivo tempo de pena, ou seja, quanto mais
grave ou danoso o crime praticado maior será o tempo de pena, enquanto o espaço de
cumprimento será o mesmo independente do crime acometido. Logo, diante da
importância do fator tempo na vida das pessoas cominado com a longa duração do
processo penal estaria o réu cumprindo duas penas pelo mesmo crime? A pena devido a
morosidade processual penal e, posteriormente, a do tempo de pena sentenciado pelo
Poder Judiciário. Por essa lógica estaria o réu cumprindo pena desde o momento
processual penal. O tempo como pena se apresenta tanto para aqueles que respondem em
liberdade, quiçá para aqueles que são presos de forma cautelar. Em ambas as hipóteses
há punição, porém, sem dúvida a segunda impõem-se mais urgente ainda, com base na
noção de tempo subjetivo.
Existem inúmeras garantias inobservadas no abuso do tempo processual até o
veredito final, como a da Jurisdicionalidade, da presunção de inocência, do direito de
defesa e do próprio direito ao contraditório. Além do réu enfrentar entraves de cunho
emocional, psicológico e social, também se depara com problemas de cunho econômico,
como restrições de bens, ligações grampeadas, liberdade de locomoção restrita etc. Nessa
linha, percebe-se que o mais grave não é apenas a pena do processo, mas o tempo que
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esse processo leva e as consequências na vida dos envolvidos, em especial do réu. A
dignidade do réu fica comprometida em sua essência, sobretudo por ser, por vezes,
observado pela sociedade como criminoso sem condenação propriamente dita. O
princípio fundamental da presunção de inocência fica a medida do decorrer do tempo
prejudicado na sua integralidade, isso porque a credibilidade em torno da versão do
acusado fica duvidosa. É o que Lopes define como uma relação inversamente
proporcional entre a estigmatização e a presunção de inocência, na medida em que o
tempo implementa àquela e enfraquece está (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 87). Ainda, o
direito de defesa e do contraditório também ficam enfraquecidos, isso porque na medida
que o processo se prolonga no tempo, também gera para o réu dificuldades, sobretudo
financeiras, não apenas com honorários advocatícios, mas pelo empobrecimento gerado
pela estigmatização social, como a perda de emprego e a indisponibilidade de bens
(LOPES JÚNIOR, 2019, p. 87).
Nessa esteira, adiciona-se que, independentemente da gravidade do crime
praticado pelos indivíduos, eles não deixaram de serem seres humanos e devem ter
assegurados à proteção a seus direitos humanos e direitos fundamentais, até porque, o
órgão jurisdicional que tratou do caso concreto decretou uma pena restritiva de liberdade
e não da perda de sua dignidade (COYLE, 2002, p. 41), e de direitos fundamentais. O
princípio da dignidade da pessoa humana, além de ser um pilar para a reinserção social
dos indivíduos presos, é de grande relevância jurídica no âmbito constitucional, uma vez
que, tal princípio é abordado de forma soberana em relação aos ângulos éticos da
personalidade ali consolidados.
Dotti, conceitua os Direitos Humanos como sendo:
O conjunto de normas defendidas e aplicadas por instituições voltadas
ao resguardo da dignidade, liberdade, igualdade, honra e outros direitos
fundamentais e que constituem o fundamento do Estado Democrático
de Direito. São direitos elementares à dignidade da pessoa humana e de
múltiplas naturezas: civis, políticos, econômicos, sociais, culturais
(DOTTI, 2013, p. 560).

Do mesmo modo, o princípio da dignidade como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil e não apenas como um simples direito fundamental.
Sendo a dignidade considerada algo real, não há grandes dificuldades em se observar
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muitas situações nas quais é agredida e tratada com desprezo. Portanto, menciona Sarlet
no sentido de que:
O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito
pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as
condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas,
onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a
autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não
haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e está (a pessoa), por
sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças
(SARLET, 2001, p. 59).

De tal modo, “mesmo aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade
merece tê-la (sua dignidade) considerada e respeitada” (SARLET, 2001, p. 50). Nessa
linha, mesmo aqueles dos quais cumprem pena, independente do crime cometido, não
perderam sua condição humana e permanecem como titulares de dignidade e de direitos,
conforme preconiza o Código Penal. Nessa esteira, urge mencionar o quanto o princípio
da presunção da inocência é ignorado, dado que a demora na resposta jurisdicional vai
enterrando a confiança e credibilidade do réu perante a sociedade. A morosidade
jurisdicional acaba enfraquecendo os traços de inocência do réu. Essa responsabilidade
deve ser debitada na conta do próprio poder estatal e não a contrário senso. Portanto, não
há como negar que o longo tempo de processo penal é uma marcação na vida do réu, que
por vezes é irreversível, mesmo após sua absolvição. Ainda, hodiernamente a
criminologia crítica indica para a teoria do etiquetamento (labeling approach).
Outro princípio desprezado é o direito do próprio contraditório, visto que o tempo
excessivo do processo gera graves dificuldades para o exercício eficaz da resistência
processual, bem como implica um sobrecusto financeiro para o acusado, não apenas com
os gastos em honorários advocatícios, mas também pelo empobrecimento gerado pela
estigmatização social, já que eventuais indisponibilidade patrimonial do réu podem
ocorre (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 51).

CONCLUSÃO
Portanto, o presente trabalho de pesquisa não visa esgotar um tema tão complexo
e nem buscar soluções mágicas, porém anseia abordar os porquês da insustentabilidade
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social do sistema penal, e tem por objetivo central demonstrar o quanto o fator tempo
elevado de processo gera maior insustentabilidade e ainda prolongada o tempo de pena
do réu, isto é, pena em duplicidade: tempo-processo e tempo-pena. E, diante disso, alguns
dos direitos fundamentais são violados, porque essa lista aumenta na mesma intensidade
em que o processo penal leva para ser concluído. Portanto, a ineficiência estatal para com
o réu é, em síntese, uma dívida do Estado em relação aos particulares envolvidos no
processo. A demora é uma equiparada à negação de jurisdição
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