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Assunto: viabilidade da adoção do Princípio ou Sistema de Numerus Clausus.

1.

Trata-se de análise quanto à viabilidade da adoção do Princípio ou

Sistema de Numerus Clausus.
2.

Numerus Clausus consiste no princípio ou o sistema organizacional pelo

qual cada nova entrada de uma pessoa dentro do sistema prisional precisa
corresponder a pelo menos uma saída, de modo que a proporção “presosvagas” se mantenha sempre em estabilidade ou em redução..
3. É a breve síntese.
I – Da Análise e Fundamentação Jurídica

4.

Não descurando da importância de outras formas de contenção da

superlotação, merece ser experimentado, como princípio ou sistema, o
numerus clausus (ou número fechado).
5.

Podemos definir numerus clausus (ou número fechado) como o princípio

ou sistema organizacional segundo o qual cada nova entrada de uma pessoa
no âmbito do sistema carcerário deve necessariamente corresponder ao menos
a uma saída, de forma que a proporção presos-vagas se mantenha sempre em
estabilidade ou tendencialmente em redução.
6. Como premissa basilar, é importante ressaltar que o numerus clausus, antes
de tudo, é um princípio que preconiza a redução de população carcerária, não
a criação de novas vagas. A construção ou ampliação de estabelecimentos
penais definitivamente não é a solução para a contenção do quadro de
superlotação, posição esta corroborada pelo próprio Comitê dos Ministros do
Conselho da Europa, ao estabelecer como princípio de base acerca da
superlotação e da inflação carcerária que “a ampliação do parque penitenciário
deve ser apenas uma medida excepcional, uma vez que, em geral, não é

cabível a oferecer uma solução duradoura ao problema da superlotação”
(Recomendação [99]22, item 02).
7. Outra premissa, essencial à preservação do princípio, consiste na vedação
de que a Administração Penitenciária se valha do poder de transferência entre
estabelecimentos para, cumprindo momentaneamente uma decisão judicial,
deslocar o problema da superlotação para outra unidade penal. Tal conduta
significaria na verdade um mascaramento da realidade, uma burla ao princípio
do numerus clausus. Daí a necessidade de circunscrever a casos excepcionais
a possibilidade de a Administração Penitenciária dispor livremente sobre a
transferência de presos.
8.

O sistema deveria ser fundamentalmente operacionalizado no âmbito do

Poder Judiciário, responsável pela tutela de direitos e controle da legalidade.
Tecnicamente, poderia ser desenvolvido pelo próprio Juízo da Execução Penal,
que anualmente fixaria a capacidade máxima – insuperável – dos
estabelecimentos penitenciários sob sua jurisdição (remetendo cópia da
decisão ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, para
homologação do limite máximo de capacidade do estabelecimento, nos termos
do art. 85, parágrafo único, da Lei de Execução Penal).
9. Para o desenvolvimento e acompanhamento do sistema, o Juízo da
Execução Penal poderia contar com uma espécie de comissão de avaliação,
grupo este formado por representantes de outros órgãos de execução, tais
como Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Penitenciário e
Administração Penitenciária, sem prejuízo de outros integrantes. As comissões
técnicas

de

classificação

dos

estabelecimentos

penais,

com

seus

conhecimentos, também poderiam atuar em auxílio ao numerus clausus.
10. Juridicamente, a imposição do numerus clausus pelo Juízo da Execução
pode a princípio se amparar em quatro grandes fundamentos:
10a) O Estado de Direito brasileiro, cujos elementos basilares são a
democracia e o republicanismo, possui como um de seus objetivos a promoção
do bem de todos (art. 3.º, IV, da CF) e como fundamento a dignidade da
pessoa humana (art. 1.º, III, da CF), além de preconizar a não submissão a
tortura ou tratamento desumano ou degradante (art. 5.º, III, da CF) e a tutela da

integridade física e moral das pessoas presas (art. 5.º, XLIX, da CF). O
princípio ou sistema numerus clausus busca conter o quadro de superlotação
carcerária, afirmando com isso as bases do Estado Republicano e Democrático
de Direito brasileiro;
10b) O art. 85, caput, da Lei de Execução Penal estabelece que o
estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e
finalidade. Tal dispositivo evidencia que a superlotação é um estado
permanente de ilegalidade, consubstanciado na incompatibilidade entre o
contingente carcerário e a estrutura ou finalidade do estabelecimento. Não é à
toa que o próprio parágrafo único desse artigo incumbe ao Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária a tarefa de determinar o limite máximo de
capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.
10c) Nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal, haverá excesso ou
desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites
fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. A superlotação é
exemplo claro de desvio de execução, vez que impõe à pessoa presa o
sacrifício de direitos não abarcados nos limites da sentença, de forma ilegal,
inconstitucional e humanamente intolerável. O numerus clausus, nesse sentido,
atuaria como medida de contenção da superlotação e, consequentemente, de
reparação do desvio de execução;
10d) A imposição do numerus clausus decorre do poder-dever do Juízo da
Execução no sentido de zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, da
LEP), impedindo práticas atentatórias aos direitos humanos das pessoas
presas.

11. Apontados os fundamentos jurídicos para a materialização do princípio ou
sistema, o passo seguinte consiste na identificação de suas formas de
desenvolvimento.

12. À primeira vista, é possível identificar ao menos três possíveis modalidades
de numerus clausus (simultaneamente aplicáveis ou não):

12.1) Numerus clausus preventivo: vedação de novos ingressos no sistema
penitenciário, com a consequente transformação do encarceramento em prisão
domiciliar.
12.2) Numerus clausus direto: deferimento de indulto ou prisão domiciliar
àqueles mais próximos de atingir o prazo legal para a liberdade.
12.3) Numerus clausus progressivo: sistema de transferências em cascata (em
cadeia), com a ida de um preso do regime fechado para o semiaberto, de outro
do regime semiaberto para o aberto (ou prisão domiciliar) e, por fim, de alguém
que esteja em uma dessas modalidades para o livramento condicional (uma
espécie de “livramento condicional especial”).Tratar-se-ia de uma operação
conjugada, em que cada transferência operada no regime mais gravoso
ensejaria necessariamente outra no regime menos gravoso, até que o indivíduo
que se encontre em regime aberto ou prisão domiciliar seja “empurrado” para
fora do círculo detentivo, ingressando no círculo de liberdade.

Conclusão

13. O País não pode mais prescindir da adoção do princípio ou sistema do
numerus clausus (número fechado), em que cada nova entrada no âmbito do
sistema penitenciário deve necessariamente corresponder à saída de outra
pessoa presa, de modo que a proporção de entradas e saídas se mantenha
sempre estável, ou preferencialmente em sentido redutor.
14. Na atual conjuntura penitenciária, a adoção desse princípio ou sistema
aparece como importante elemento de uma política reducionista, pautada pela
intolerância absoluta à superlotação das prisões. Aparece ainda como
instrumento de recondução da execução penal a um status de conformidade
constitucional, sempre que caracterizada a imposição de encarceramento em
condições contrárias ao senso de humanidade.
15. O princípio do numerus clausus é tecnicamente possível e pode se tornar
um grande dispositivo desencarcerador.

São Luís-MA, 30 de maio de 2014.

Rodrigo Duque Estrada Roig
Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro
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