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RESUMO 

 
 
O cumprimento de pena no sistema prisional brasileiro deveria ser encarado como 
uma segunda chance ao Estado de garantir os direitos e dignidade da pessoa humana 
do indivíduo que ali encontra-se, seja por inversão de seus valores ou pela ausência 
de contato com estes, mas na prática não é o que acontece. A evolução das leis 
buscou a ressocialização do apenado e sua reintegração na sociedade, sendo a Lei 
de Execução Penal um marco nesse sentido. A crise no sistema penitenciário 
brasileiro tem raízes históricas e sociais. O estado do Rio de Janeiro, campo deste 
trabalho monográfico, encontra-se em estado de calamidade pública, em todos os 
sentidos, especialmente no que diz respeito ao seu sistema prisional, principalmente 
pela disputa entre facções dentro e fora dos muros das prisões. Os desafios da 
ressocialização no estado do Rio residem não na lei, mas em outros fatores 
econômicos, sociais e administrativos, os quais são objeto do presente trabalho. A 
identificação de tais desafios é o primeiro passo em busca do efetivo cumprimento da 
lei de ressocialização. A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi 
bibliográfica, através de livros, periódicos, reportagens, revistas institucionais, 
pesquisas virtuais, entre outros. 
Palavras-chave: Pena. Ressocialização. Sistema prisional. Sociedade.   



ABSTRACT 

 

The fulfillment of punishment in the Brazilian prison system should be considered as a 
second chance to the State of guarantee the rights and dignity of the human person of 
the individual who is there, because of the inversion of his values or by the absence of 
contact with them, but in the Practice is not what happens. The evolution of the laws 
sought the resocialization of the victim and its reintegration into society, and the 
Criminal Enforcement Law is a milestone in this regard. The crisis in the Brazilian 
penitentiary system has historical and social roots. The state of Rio de Janeiro, the 
field of this monographic work, is in a state of public calamity, in all senses, especially 
with regard to its prison system, mainly by the dispute between factions inside and 
outside the prison walls. The challenges of resocialization in the state of Rio lie not in 
the law, but in other economic, social and administrative factors, which are the object 
of this work. Identifying such challenges is the first step in the search for effective 
enforcement of the resocialization law. The methodology used to elaborate this work 
was bibliographical, through books, periodicals, reports, institutional magazines, virtual 
surveys, among others. 
Keywords: Penalty, Resocialization, Prison System, Society.  
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INTRODUÇÃO 

No que diz respeito às penitenciárias brasileiras e a legislação que discorre sobre os 

direitos do apenado, a pena, em teoria, foi concebida para punir e ao mesmo tempo 

recuperar o indivíduo que se encontra sob tal sistema. Porém, na prática não é o que 

acontece, visto que o clamor da nossa sociedade por justiça baseia-se mais na 

vingança, frequentemente pedindo penas mais rigorosas e restritivas de direitos, 

chegando até a cogitar diminuição da maioridade penal, castração química e pena de 

morte, como tem sido discutido nos últimos anos.  

O que muitos se esquecem é que a nossa legislação prevê como principal meio de 

punição do indivíduo apenas a sua privação da liberdade, até que este encontre-se 

reabilitado para o convívio social, sendo responsáveis por esse processo de 

ressocialização o Estado, a família e a sociedade como um todo. Logo, a 

implementação de programas de ressocialização nos presídios deve-se 

principalmente ao dever de garantir sua dignidade e identidade como ser humano, a 

fim de evitar o processo de desumanização inerente ao indivíduo que se vê 

aprisionado. 

Apesar do que preconiza nossa Constituição Federal e a Lei de Execuções Penais 

sobre o tratamento digno ao apenado e todos os seus direitos, a realidade do sistema 

prisional brasileiro é bem diferente. São milhares os relatos de pessoas ou meios de 

comunicação que denunciam a situação do preso, submetido a uma série de castigos 

e torturas, ás vezes impostos pelo próprio presídio, com superlotação de prisões, 

estruturas caindo aos pedaços, proliferação de doenças, prática de crimes, rebeliões, 

fugas e pouca ou nenhuma perspectiva de mudança de vida pós cumprimento de 

pena.  

Se o problema não está na lei, está em outro lugar ou lugares. Mesmo sendo 

considerada uma das mais modernas e abrangentes do mundo, a Lei de Execução 

Penal brasileira não é devidamente aplicada ou respeitada. A cultura punitiva 

brasileira, somada à escassez de investimentos em infraestrutura e fiscalização dos 

presídios, juntamente com a burocracia na criação de programas sociais dentro 

destes, acabam transformando os presídios em escolas do crime e espaços de 
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violação dos direitos humanos, o que resultam em motins, fugas e mortes, 

demonstrando assim o caos do sistema prisional brasileiro atual. 

O estado do Rio é um perfeito exemplo desse conjunto de fatores que impossibilitam 

a ressocialização do apenado, marginalizam o menos favorecido, aumentam a 

desigualdade de tratamento perante a lei e aumentam os índices de criminalidade e 

encarceramento, ambos em níveis alarmantes no referido estado. 

Nesse sentido, é necessário buscar as origens da pena e sua evolução ao longo do 

tempo, afim de compreender até que ponto as leis acompanharam as mudanças 

sociais e identificar em que ponto a sociedade parou de acompanhar as leis. 

No primeiro capítulo analisaremos a evolução histórica da pena, estudando as 

principais características de suas fases. Passando do sistema de vingança para a 

humanização da pena, seguida da escola científica. Ressaltando as contribuições 

destas para o estudo do sistema penal tal qual o conhecemos. 

Neste mesmo capítulo também serão apresentados os principais sistemas prisionais, 

a fim de relacionar melhor compreendermos onde está o erro no processo 

ressocializador do sistema prisional brasileiro. 

Em seguida trabalharemos no capítulo 2 a evolução da pena de prisão do Brasil, 

desde o período colonial até o Código Penal vigente, destacando as importantes 

mudanças e inovações destes e verificando em que ponto a lei se distanciou da 

realidade prisional. 

No capítulo 3 compreendemos todo o caminho trilhado pela pena e a ressocialização 

na sociedade brasileira atual. Também é neste ponto do trabalho que identificamos os 

particulares desafios a ressocialização no estado do Rio, ao analisarmos o contexto 

social atual em conjunto com os movimentos teóricos penais em crescimento na 

sociedade, bem como apontar os dados do sistema prisional do estado do Rio e os 

desafios a ressocialização que resultam nesses alarmantes dados. 

  

 

 

 

 

 



8 
 
 

CAPITULO 1: EVOLUÇAO HISTORICA DA PENA E SISTEMAS PRISIONAIS 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PENA  

Desde o momento em que nós, seres humanos, passamos a viver em comunidade, 

fez-se necessária a criação de regras de convivência a fim de garantir a coexistência 

pacífica e, consequentemente, a criação de punições para aqueles que 

desobedecessem tais regras.  

Esse sacrifício da liberdade individual em prol do bem estar coletivo, no entanto, não 

decorreu de mera bondade consciência coletiva, mas sim da necessidade de 

segurança. Nas palavras de Cesare Beccaria, “Cansados de só viver no meio de 

temores e de encontrar inimigos por toda parte, fatigados de uma liberdade que a 

incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do 

resto com mais segurança” (BECCARIA, 1764, p. 6). 

   Com a evolução da sociedade, bem como de suas crenças, costumes e cultura, 

também evoluíram suas leis e as formas de punição, variando ao longo dos séculos e 

territórios, até os tempos atuais. Portanto, para compreendermos a essência da pena 

dos dias de hoje, é imprescindível sua análise a partir de importantes fases históricas 

de sua evolução e aplicação. 

Diante da dificuldade em fixar uma linha cronológica exata para o estudo histórico da 

pena, visto que sua origem remonta desde as primeiras sociedades existentes, muitas 

até sem relatos formais escritos, bem como sua continuação ao longo dos séculos, 

não nos atemos a datas e sim a suas fases. Nesse sentido, diz Bittencourt: 

[...] é imprescindível, para uma clara exposição, que permita elucidar caminho 
tão intricado, separar-se da cronologia, que pode nos levar a equívocos. E, 
então, considerando o homem delinquente - que desde Lombroso até hoje 
constitui o epicentro das elucubrações criminológicas e penitenciárias - 
procuraremos elucidar as distintas formas em que seus atos foram puníveis, 
atendendo, mais ou menos, aos períodos da história da humanidade. 
(BITTENCOURT, 2004, p.4) 
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Assim sendo, observaremos nos subcapítulos seguintes as 5 principais fases da 

evolução penal: vingança privada, vingança divina, vingança pública, período 

humanitário e período científico. 

 

1.1.1 Vingança Privada 

A vingança privada ou individual, era predominante em grupos sociais nos tempos 

primitivos, quando as sociedades dividiam-se em tribos e clãs. A pena nessa fase, não 

representava necessariamente uma sanção decorrente de lei violada, mas sim uma 

reação natural contra algum mal causado a alguém de determinado grupo ou a 

violação de seus valores. 

Apesar de essencialmente instintiva e pessoal, a vingança privada deu origem às 

primeiras instituições jurídicas conhecidas, a composição e a lei de talião, ambas 

adotadas por muitas sociedades ao longo dos séculos, inclusive presentes em muitas 

comunidades, tribos atuais. 

A lei de talião, o famoso “olho por olho, dente por dente”, “pagar na mesma moeda”, 

consiste na aplicação do mesmo dano causado pelo ofendido ao ofensor, na mesma 

medida. Ressalte-se o tempo verbal presente, pois essa forma de “justiça”, de caráter 

essencialmente retributivo, é praticada até hoje em países seguidores das leis 

islâmicas (sharia), pequenas aldeias tradicionais da Índia (panchayat), e grupos de 

cidadãos comuns em diferentes países ao redor do mundo (linchamento), atuando 

como uma “justiça paralela” nos dois últimos exemplos, portanto ilegal. 

Já a composição, pode-se dizer que é uma alternativa a aplicação da lei de talião, pois 

através dela o ofensor poderia pagar em pecúnia pelo seu crime, através de dinheiro, 

gado, armas, anos de trabalho, entre outros, sendo muitas vezes um pagamento em 

troca da própria vida ou integridade física.  

Tal pena foi muito utilizada ao longo dos séculos, por países colonizadores e 

colonizados, ao condenar acusados a cumprir pena de anos de trabalho equiparado 

ao escravo em plantações, portos, construções, etc. 
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O código de Hamurabi, datado de 1.770 A.C., é um dos mais antigos conjuntos de leis 

escritas já encontrados. Suas leis, dispostas em 282 artigos, regulava as relações de 

trabalho, família, propriedade, crimes e escravidão, servindo de inspiração a diversas 

leis e punições presentes em nosso ordenamento jurídico, como a dosimetria da pena 

e a indenização pecuniária. 

 

1.1.2 Vingança Divina 

Subsequente, e após seu surgimento coexistente com a vingança privada, temos a 

vingança divina, presente desde o início dos tempos sociais até os dias de hoje, 

através da religião. A autoridade dos deuses e a crença ferrenha em seus poderes 

torna os preceitos e valores da religião leis absolutas, e qualquer ofensa a essas leis 

tem repercussões drásticas não só ao ofensor mas a toda a sociedade. Nesse sentido, 

afirma Caldeira: 

[...] a pena possuía uma dupla finalidade: (a) eliminar aquele que se tornara 
um inimigo da comunidade e dos seus deuses e forças mágicas, (b) evitar o 
contágio pela mácula de que se contaminara o agente e as reações 
vingadoras dos seres sobrenaturais. Neste sentido, a pena já começa a 
ganhar os contornos de retribuição, uma vez que, após a expulsão do 
indivíduo do corpo social, ele perdia a proteção do grupo ao qual pertencia, 
podendo ser agredido por qualquer pessoa. Aplicava-se a sanção como fruto 
da liberação do grupo social da ira dos deuses em face da infração cometida, 
quando a reprimenda consistia, como regra, na expulsão do agente da 
comunidade, expondo-o à própria sorte. Acreditava-se na forças 
sobrenaturais – que, por vezes, não passavam de fenômenos da natureza – 
razão pela qual, quando a punição era concretizada, imaginava o povo 
primitivo que poderia acalmar os deuses. Por outro lado, caso não houvesse 
sanção, acreditava-se que a ira dos deuses atingiria a todo o grupo 
(CALDEIRA, 2009, p. 260). 

 

Nas sociedades primitivas e antigas, era predominante a tradição oral dos anciãos e 

sacerdotes como fonte de conhecimento, logo detentores da lei e do direito de punir 

baseados em suas interpretações da vontade divina. Mesmo após o surgimento dos 

registros escritos, a lei eram os escritos sagrados, os juízes eram os deuses e os 

sacerdotes os carrascos. Nesse sentido, afirmam Canto, e em seguida Bittencourt: 

 (...) no Antigo Oriente, a religião confundia-se com o Direito, assim os 
preceitos de cunho meramente religioso ou moral tornavam-se leis em vigor, 
portanto o castigo, ou oferenda, por delegação divina era aplicado pelos 
sacerdotes que infligiam penas severas, cruéis e desumanas, visando 
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especialmente à intimidação A "vis corpolis" era usada como meio de 
intimidação (CANTO, 2000) 
Trata-se do direito penal religioso, teocrático e sacerdotal, e tinha como 
finalidade a purificação da alma do criminoso por meio do castigo. O castigo 
era aplicado, por delegação divina, pelos sacerdotes, com penas cruéis, 
desumanas e degradantes, cuja finalidade maior era a intimidação.  
Pode-se destacar como legislação típica dessa fase o Código de Manu, 
embora legislações com essas características tenham sido adotadas no Egito 
(Cinco Livros), na China (Livro das Cinco Penas), na Pérsia (Avesta), em 
Israel (Pentateuco) e na Babilônia. Esse era, enfim, o espírito dominante nas 
leis dos povos do Oriente antigo (além da Babilônia, China, Índia, Israel, Egito, 
Pérsia etc.) (BITTENCOURT, 2012, p.140). 
 

De suma importância para a evolução histórica da pena, o Direito Canônico, 

ordenamento jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana, é o exemplo mais 

conhecido de fusão entre Igreja e Estado. Nascido na Idade Média e de caráter 

inicialmente disciplinar, espalhou-se por quase toda a Europa durante a Idade Média, 

e de tão austera e radical mergulhou esse período numa “Idade das Trevas”. 

Com o Direito Canônico vieram os tribunais eclesiásticos, a Santa Inquisição e a pena 

em cárcere. A visão da Igreja sobre a pena era de caráter disciplinar, buscando a 

expiação dos pecados (delitos) do delinquente, seu arrependimento e a salvação de 

sua alma. Sobre o tema, ensina GUZMAN, apud BITTENCOURT: 

O Direito Canônico contribuiu consideravelmente para o surgimento da prisão 
moderna, especialmente no que se refere às primeiras ideias sobre a reforma 
do delinquente. Precisamente do vocábulo “penitência”, de estreita 
vinculação com o Direito Canônico, surgiram as palavras “penitenciário” e 
“penitenciária”. (GUZMAN, apud BITTENCOURT, 2012, p. 152-153) 

A pena de prisão em penitenciária, conforme acima, surgiu a partir do Direito 

Canônico, tornando-se modelo de aplicação de pena em quase todo o mundo atual. 

Ressalte-se que também foram adotados os princípios de redenção e caridade ao 

buscarmos atualmente a ressocialização do preso, a fim de corrigi-lo e reabitá-lo ao 

meio social, através por exemplo da individualização da pena. 

 

1.1.3 Vingança Pública 

Com o fortalecimento do Estado e sua separação da Igreja, surge a vingança pública, 

de caráter repressivo e preventivo, cujo processo de execução da pena torna-se 

extensão da mesma, ao infligir castigos físicos, psicológicos e morais ao delinquente, 

muitas vezes estendendo sua humilhação a seus familiares e fazendo do cumprimento 
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de pena um espetáculo macabro para a sociedade, ora espectadora. A exemplo, 

apresenta Foucault: 

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão 
publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma 
tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça 
de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, 
braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com 
que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em 
que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em 
fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será 
puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 
consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. 
(FOUCAULT, 2001, p.6) 
 

A severidade das penas visavam a reafirmação e proteção do poder do soberano, que 

muitas vezes em seu julgamento legitimava suas vontades travestindo-as de vontade 

divina, variando o rigor da punição de acordo com a classe social do delinquente e a 

relevância que o mesmo tinha para o seu governo, intimidando assim aqueles que 

cogitassem questionar sua legitimidade, através de punições publicas cruéis. 

Apesar do espetáculo ter sido eficiente em seu início, a arbitrariedade ilimitada 

característica desse sistema penal, além do aprofundamento das crises econômicas 

e diferenças sociais nesses regimes de governo, criaram uma atmosfera de incerteza 

e terror, mudando assim a visão do povo sobre seu soberano, enxergando o sistema 

judiciário e sua execução penal como algo mais vil que o próprio criminoso, este agora 

visto como vítima de um sistema injusto, e o soberano e suas leis, rígidas para uns e 

flexíveis para outros, visto como imoral. Nesse sentido, relata Foucault (2001):  

E tudo o que pudesse implicar de espetáculo desde então terá um cunho 
negativo; e como as funções da cerimônia penal deixavam pouco a pouco de 
ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho” ao 
crime mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo 
ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma 
ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a 
frequência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os 
juízes aos assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo do 
supliciado um objeto de piedade e de admiração. (FOUCAULT, 2001, p.11) 
 

1.1.5 Período Humanitário  

O período humanitário é marcado pela reforma penal e processual penal. O 

Iluminismo, movimento filosófico nascido dos escritos de Montesquieu, Voltaire, 
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Rousseau e D’Alembert (França), tinha seus princípios na base da razão, da 

soberania da lei sobre a vontade do detentor do poder, da garantia de direitos 

subjetivos do homem e da racionalização das penas, atingindo seu ápice na 

Revolução Francesa. Tais princípios deram base a reforma penal, com a humanização 

legal da pena e ressocialização do preso como uma das finalidades da mesma. Sobre 

o momento histórico, relata Bittencourt: 

A reforma dessa situação não podia esperar mais. É na segunda metade do 
século XVIII quando começam a remover-se as velhas concepções 
arbitrárias: os filósofos, moralistas e juristas dedicam suas obras a censurar 
abertamente a legislação penal vigente, defendendo as liberdades do 
indivíduo e enaltecendo os princípios da dignidade do homem 
(BITTENCOURT, 2012, p. 157). 

Nesse contexto, Cesar Bonessana, Marquês de Beccaria (Itália), inspirado pelos 

ideais iluministas, publica em 1764 sua obra “Dos Delitos e das Penas”, marcando “o 

início definitivo do Direito Penal Moderno, da Escola Clássica de Criminologia, bem 

como o da Escola Clássica de Direito Penal” (BITTENCOURT, 2012, p.159).  

Sua obra, ao questionar atrocidade dos suplícios, o julgamento secreto, a 

desigualdade dos castigos, a utilidade da pena de morte, entre outras questões da 

época, revela a injustiça, crueldade e ausência de lógica naquele sistema penal, 

provando assim sua decadência e a necessidade de um novo sistema criminal em 

substituição ao terrível anterior. Sobre o tema, reflete (BECCARIA): 

Mas, qual é a origem das penas, e qual o fundamento do direito de punir? 
Quais serão as punições aplicáveis aos diferentes crimes? Será a pena de 
morte verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a segurança e a 
boa ordem da sociedade? Serão justos os tormentos e as torturas? 
Conduzirão ao fim que as leis se propõem? Quais os melhores meios de 
prevenir os delitos? Serão as mesmas penas igualmente úteis em todos os 
tempos? Que influência exercem sobre os costumes? (BECCARIA, 2005, 
p.18) 
 
 

No contexto da reforma penal em sua forma jurídica-prática, temos também 

importante contribuição de John Howard (Inglaterra), com seu livro State of Prision in 

Ingland and Wales (em tradução livre, O Estado das Prisões na Inglaterra e Gales), 

publicado em 1777, defendendo em sua obra condições dignas de higiene e 

alimentação aos presos, bem como educação moral e religiosa, e o trabalho 

disciplinador. O autor, considerado fiel seguidor da humanização do sistema prisional, 

de acordo com Dotti:  
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[...] deixou a Inglaterra em 1755, a fim de prestar socorro às vítimas do 
terremoto quando foi encarcerado no calabouço de Berst com todos os 
demais ocupantes do barco no qual viajava. Uma vez libertado e, então, 
conhecedor dos horrores das prisões, retornou à Inglaterra e se dedicou a 
pesquisar e trabalhar incessantemente pela melhoria das prisões (DOTTI, 
1998, p. 37). 
 

Em 1772, Howard é nomeado xerife do condado de Bedfordshire e conhece a prisão 

de seu condado e outras na Inglaterra, publicando em 1777 seu livro, no qual faz uma 

crítica a realidade prisional da Inglaterra e propõe a criação de uma nova infraestrutura 

prisional, visto que as instalações da época eram anteriormente destinadas a presos 

aguardando julgamento, não sendo adequada para o cárcere como cumprimento de 

pena, que era a nova realidade do sistema punitivo. 

As ideias iluministas e reformadoras penais de Beccaria e Howard foram em grande 

parte recepcionadas graças ao contexto sócio-político da época. Com o aumento das 

desigualdades sociais houve um expressivo aumento da pobreza e 

consequentemente da criminalidade, tornando-se inviável ao Estado a execução de 

tantas pessoas e o controle eficiente da delinquência, somando-se a isso a expansão 

do mercantilismo e capitalismo e sua necessidade de mão de obra barata.  

Tais necessidades, aliadas aos ideais de valorização da liberdade e da vida, 

humanização da pena e racionalismo, colaboraram para a instituição da prisão como 

pena, fornecendo mão de obra gratuita ao governo e fortalecendo assim o controle 

social e o desenvolvimento econômico do Estado. A necessidade de adequar as 

instalações para os fins anteriormente citados cria terreno para a aplicação prática 

das ideias de Howard, através da obra O Panóptico, de Jeremias Bentham 

(Inglaterra). 

Nessa obra, é apresentado um novo sistema penitenciário, cujo modelo arquitetônico 

revoluciona ao permitir o controle dos presos quando os funcionários estivessem em 

bem menor número, a divisão entre presos provisórios e de cumprimento de pena, a 

criação de uma hierarquia entre os guardas, além de estabelecer regras rígidas de 

disciplina e trabalho, com vigilância constante e ostensiva, a fim de controlar a 

população carcerária, tudo isso de forma econômica e viável para a época.  
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Nesse sistema, o isolamento individual do preso era não só pela regra do silencio 

absoluto, mas também pela arquitetura do projeto, compreendida em celas, dispostas 

lado a lado em formato de anel com uma torre de observação no meio para vigilância. 

 

1.1.6 Período Científico  

O período cientifico ou criminológico, teve seu início marcado pela obra de Cesar 

Lombroso, O Homem Delinquente. A obra, baseada em um estudo científico e 

biológico, apresenta o delito como manifestação natural do ser humano determinada 

por sua estrutura física. Apesar de exagerados e posteriormente equivocados, foi a 

partir desses estudos que criou-se a Antropologia Criminal, abrindo novos caminhos 

para o estudo da criminologia. Sobre o estudo, temos Lombroso, apud Mirabete: 

O criminoso é um ser atávico e representa a regressão do homem ao 
primitivismo. É um selvagem e nasce delinqüente como outros nascem sábios 
ou doentios, fenômeno que na biologia é chamado degeneração.  
O criminoso nato apresenta características físicas e morfológicas específicas, 
como assimetria craniana, fronte fugidia, zigomas salientes, face ampla e 
larga, cabelos abundantes e barba escassa, etc.  
O criminoso nato é insensível fisicamente, resistente ao traumatismo, canhoto 
ou ambidestro, moralmente insensível, impulsivo, vaidoso e preguiçoso.  
A causa da degeneração que conduz ao nascimento do criminoso é a 
epilepsia (evidente ou larvada), que ataca os centros nervosos, deturpa o 
desenvolvimento do organismo e produz regressões atávicas.  
Existe a loucura moral, que deixa íntegra a inteligência, suprimindo, porém, o 
senso moral. O criminoso é, assim, um ser atávico, com fundo epiléptico e 
semelhante ao louco moral, doente antes que culpado e que deve ser tratado 
e não punido.” (LOMBROSO apud  MIRABETE, 2002, p. 40-41) 

Outro importante estudioso para o período científico foi Henrique Ferri, cujos estudos 

apontam que a causa do delito se dá pela tríade de fatores antropológicos, sociais e 

físicos. Em sua obra, Sociologia Criminal, Ferri analisa o fator social como causador 

do aumento da criminalidade, e estabelece uma divisão dos criminosos em cinco 

categorias: o nato (teoria de Lombroso), o louco (doente mental), o habitual (fruto do 

meio social), o ocasional (sem caráter com oportunidade de praticar o delito), e o 

passional (difícil temperamento), cujas paixões dividiam-se em sociais (morais, 

positivas) e antissociais (imorais, negativas).  

Ainda sobre as contribuições ao período científico e o estudo das ciências penais 

temos o jurista Rafael Garófalo, cuja obra “Criminologia”, termo criado pelo autor, 

aprofundou os estudos sobre o criminoso, o crime, a pena e sua relação com o meio 



16 
 
 

social. Dentre esses estudos, ressalta-se o questionamento sobre a filosofia do 

castigo, dos fins da pena e seus fundamentos, e a propositura de medidas de 

prevenção e repressão da criminalidade.  

Garófalo também dividiu os criminosos em quatro categorias: assassinos (ausência 

da moral), violentos (ausência de compaixão e excesso de impulsividade), ladrões 

(ausência de probidade) e cínicos (desrespeito aos costumes). Nesse sentido, 

defendia a pena de morte e o exílio em prol da defesa da ordem social, eliminando 

aquele que não se adaptava a sociedade e suas regras. 

 

1.2. SISTEMAS PRISIONAIS 

1.2.1 Sistema Panóptico 

O sistema idealizado por Bentham marca o início da penitenciária para fins de 

cumprimento de pena, tendo sua construção sido feita pela primeira vez em 1800 nos 

EUA. A arquitetura foi pensada de modo a isolar os prisioneiros e ao mesmo tempo 

dar alcance visual de fiscalização dos mesmos, fazendo da observação e controle 

meios de intimidação. Se antes as celas relegavam os condenados a escuridão e o 

esquecimento, no novo sistema há luz e vigilância constante. Sobre a arquitetura do 

panóptico, relata Foucault: 

[...] na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada 
de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção 
periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da 
construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às 
janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a 
cela de lado a lado. (FOUCAULT, 2001, p.215). 
[..] O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver 
sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra 
invertido; ou antes, de suas três funções - trancar, privar de luz e esconder - 
só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar 
de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A 
visibilidade é uma armadilha.  
[...] É visto, mas não vê; objeto de uma informação, nunca sujeito numa 
comunicação. A disposição de seu quarto, em frente da torre central, lhe 
impõe uma visibilidade axial; mas as divisões do anel, essas celas bem 
separadas, implicam uma invisibilidade lateral. E esta é a garantia da ordem 
(FOUCAULT, 2001, p.216). 

 

 
Importante ressaltar que tal sistema foi idealizado não só para as penitenciárias, mas 

também para escolas, hospícios, manufaturas e hospitais, devido ao seu caráter 
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isolatório e controlado, o qual permitia a realização de diversos experimentos sociais 

e científicos. Sobre o tema, reflete Foucault: 

 

[...] o Panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, 
modificar o comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos. Experimentar 
remédios e verificar seus efeitos. Tentar diversas punições sobre os 
prisioneiros, segundo seus crimes e temperamento, e procurar as mais 
eficazes. Ensinar simultaneamente diversas técnicas aos operários, 
estabelecer qual é a melhor. Tentar experiências pedagógicas - e 
particularmente abordar o famoso problema da educação reclusa, usando 
crianças encontradas (FOUCAULT, 2001, p.218). 

 
 

O sistema prisional panóptico prevê ainda, como forma de disciplina e ao mesmo 

tempo de ressocialização do prisioneiro o trabalho, ocupando o tempo ocioso do 

mesmo e fazendo dele mão de obra barata. Nas palavras de Bentham: 

  
 É necessário que todo esforço que ele faça tenha sua recompensa; mas não 
é necessário que essa recompensa seja tão grande, ou quase tão grande, 
quanto a que ele teria se trabalhasse em outro local. O confinamento, que é 
sua punição, ao impedir que ele leve o produto de seu trabalho para um outro 
mercado, sujeita-o a um monopólio, do qual o contratador, seu senhor, tira, 
naturalmente, como qualquer outro monopolista, o maior proveito que pode. 
(BENTHAM, 2000, p.54) 

 

1.2.2 Sistema Pensilvânico 

O sistema pensilvânico ou filadelfiano, também chamado de solitary system, data de 

1790 com a construção da prisão Walnut Street, idealizada por Benjamin Franklin e 

Willian Bradford, com posterior aplicação de seu sistema nas prisões de Pittsburgh e 

Cherry Hill. Tal sistema, com fortes inspirações no sistema panóptico, tinha como 

principais diretrizes o isolamento do condenado, tratamento de silêncio e constante 

observação. 

O diferencial desse sistema, também fortemente inspirado pelo Direito Canônico, era 

a busca pela ressocialização do preso através da expiação religiosa e de tratamento 

diferenciado com base em relatórios de análise comportamental e histórica de cada 

indivíduo, afim de estudar o indivíduo e identificar um tratamento adequado que 

destruísse os maus hábitos que o levaram a praticar o delito. 

Entre as medidas adotadas estavam o total isolamento, clausura, quebrada apenas 

por passeios circulares no pátio da prisão e estudo bíblico, para que o condenado se 
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arrependesse de seus pecados e assim buscasse o perdão de Deus e da sociedade. 

Tal sistema foi duramente criticado, pois o isolamento e o silêncio muitas vezes 

enlouqueciam os prisioneiros. Apesar disso, o sistema pensilvânico foi adotado por 

diversos países da Europa durante o século XIX, tais como Inglaterra (1835), Bélgica 

(1838), Suécia (1840), Dinamarca (1846), Noruega, Holanda e até na Rússia (1851). 

Sobre o sistema, reflete Foucault: 

“No isolamento absoluto - como em Filadélfia - não se pede a requalificação 
do criminoso ao exercício de uma lei comum, mas à relação do indivíduo com 
sua própria consciência e com aquilo que pode iluminá-lo de dentro. Sozinho 
em sua cela o detento está entregue a si mesmo; no silêncio de suas paixões 
e do mundo que o cerca, ele desce à sua consciência, interroga-a e sente 
despertar em si o sentimento moral que nunca perece inteiramente no 
coração do homem. 
Não é portanto um respeito exterior pela lei ou apenas o receio da punição 
que vai agir sobre o detento, mas o próprio trabalho de sua consciência. Antes 
uma submissão profunda que um treinamento superficial; uma mudança de 
“moralidade” e não de atitude. Na prisão pensilvaniana, as únicas operações 
da correção são a consciência e a arquitetura muda contra a qual ela esbarra 
(FOUCAULT, 2002, p. 255-256)”. 

 

1.2.3 Sistema Auburniano 

O sistema Auburniano, baseado no sistema Pensilvânico, foi instituído em 1818 

através da construção de nova penitenciária, na cidade de Auburn, no estado de Nova 

Iorque, sendo seu diretor Elam Lynds. Tinha como principal objetivo a ressocialização 

do preso através do trabalho, do silêncio, do isolamento noturno e da disciplina, 

diferente do sistema Pensilvânico, que não permitia o trabalho e o isolamento era total. 

Quanto a sua estrutura, apresenta Foucault: 

O modelo de Aubum prescreve a cela individual durante a noite, o trabalho e 
as refeições em comum, mas, sob a regra do silêncio absoluto, os detentos 
só podendo falar com os guardas, com a permissão destes e em voz baixa. 
Referência clara tomada ao modelo monástico; referência também tomada à 
disciplina de oficina.  
A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita onde os 
indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se 
efetua num enquadramento hierárquico estrito, sem relacionamento lateral, 
só se podendo fazer comunicação no sentido vertical. Vantagem do sistema 
aubumiano segundo seus partidários: é uma repetição da própria sociedade. 
A coação é assegurada por meios materiais mas sobretudo por uma regra 
que se tem que aprender a respeitar e é garantida por uma vigilância e 
punições. Mais que manter os condenados “a sete chaves como uma fera em 
sua jaula”, deve-se associá-lo aos outros,” fazê-los participar em comum de 
exercícios úteis, obrigá-los em comum a bons hábitos, prevenindo o contágio 
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moral por uma vigilância ativa, e mantendo o recolhimento pela regra do 
silêncio”. Esta regra habitua o detendo a “considerar a lei como um preceito 
sagrado cuja infração acarreta um mal justo e legítimo”. Assim esse jogo do 
isolamento, da reunião sem comunicação, e da lei garantida por um controle 
ininterrupto, deve requalificar o criminoso como indivíduo social: ele o treina 
para uma atividade útil e resignada; devolve-lhe hábitos de sociabilidade. 
(FOUCAULT, 2004, p.255) 
 

Vale ressaltar que esse sistema foi amplamente aceito por sua lucratividade, o que 

também foi duramente criticado pelos operários e trabalhadores da sociedade, 

especialmente na França, visto que seu objetivo maior não era a ressocialização e 

sim o lucro sobre o trabalho dos prisioneiros, diminuindo os salários e vagas de 

emprego de homens e mulheres livres. Sobre o tema, relata Foucault: 

A discussão que nunca se encerrou totalmente recomeça, e muito vivamente, 
nos anos 1840-1845: época de crise econômica, época de agitação operária, 
época também em que começa a se cristalizar a oposição do operário e do 
delinquente. Há greves contra as oficinas de prisão: quando um fabricante de 
luvas de Chaumont arranja para organizar uma oficina em Clairvaux, os 
operários protestam, declaram que seu trabalho está desonrado, ocupam a 
manufatura e forçam o patrão a renunciar a seu projeto. Há também uma 
campanha de imprensa nos jornais operários sobre o tema de que o governo 
favorece o trabalho penal para fazer baixar os salários “livre”; sobre o tema 
de que os inconvenientes dessas oficinas de prisão são ainda mais graves 
para as mulheres, a quem eles retiram o trabalho, levando-as à prostituição, 
portanto à prisão, onde essas mesmas mulheres, que não podiam mais 
trabalhar quando eram livres, vêm então fazer concorrência às que ainda têm 
serviço (FOUCAULT, 2004, p. 258); 

 

1.2.4 Sistema de Montesinos 

Coronel Manoel Montesinos Y Molina, um dos grandes críticos do sistema de Auburn, 

nomeado em 1834 diretor do presídio de San Agustin em Valência na Espanha, 

prezava por um sistema que não explorasse economicamente o preso, criando um 

sistema no qual o preso aprendia um ofício e por este era remunerado.  

Montesinos criou ainda, o primeiro sistema de redução de pena, em uma terça parte, 

bem como a liberdade condicional por bom comportamento, sendo considerado 

portanto um dos precursores do sistema progressivo de pena, dividindo-se tal 

processo em seis etapas, conforme destaca Farias Junior: 

[...] o preso chegava, era identificado, recebia uniforme, tinha seus cabelos 
raspados e nele eram colocadas correntes que lhe prendiam as pernas e os 
pulsos. Ficando por um tempo determinado sem trabalho e em silêncio; 
depois dessa primeira etapa ele passava a incorporar os trabalhos mais 
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severos do presidio; na terceira etapa, após analisado o comportamento, o 
preso passava a ser aprendiz das oficinas que lá existiam, na quarta etapa, 
havendo aprovação, ele poderia ser Oficial da Oficina, além de receber um 
salário, que era considerado o passo mais importante; na quinta etapa o 
preso atingia a liberação gradual e intermediaria e, na sexta etapa, a 
liberdade condicional ( FARIAS JUNIOR, 2001, p. 664). 
 

Percebe-se que o sistema de Montesinos foi o primeiro sistema de reabilitação social 

do preso através da qualificação profissional e recompensação por bom 

comportamento, fazendo com que o preso novamente se considerasse um membro 

da sociedade e não de sua margem. O regime prisional brasileiro, podendo ser 

fechado, semiaberto e aberto, aplica progressões e regressões de pena de acordo 

com os méritos pessoais do preso, claramente inspirado nesse sistema. De 

Montesinos, a frase: “En esta casa se alojan hombres, El delito queda a la puerta” 

(Nesta casa se alojam homens, o crime fica da porta para fora).  

 

1.2.5 Sistema Progressivo Inglês 

O sistema progressivo inglês foi idealizado e implementado por Alexandre 

Maconochie, capitão da Marinha Real Inglesa, em 1846, na Inglaterra. Maconochie, 

nomeado governador da ilha de Norfolk, utilizada pela Inglaterra como 

estabelecimento penal entre 1825 e 1855, ao se deparar com as péssimas condições 

de vida dos presos na ilha decidiu mudar a forma de cumprimento de pena vigente.  

Nesse sentido, foi instituído sistema de vales, ou mark system, o qual diminuía ou 

aumentava o tempo de execução da pena de acordo com a dedicação do preso ao 

trabalho, seu bom comportamento e a gravidade de seu delito, bem como as 

circunstâncias do mesmo. Sobre o sistema, ressalta Bittencourt: 

“A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da 
condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o 
recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o aproveitamento 
demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de 
possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da 
condenação. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende 
constituir um estímulo à boa conduta e à adesão do recluso ao regime 
aplicado, e, de outro, pretende que este regime, em razão da boa disposição 
anímica do interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a 
preparação para a futura vida em sociedade” (BITTENCOURT, 200, p.96). 
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O sistema progressivo inglês possuía três fases. Na primeira, o prisioneiro era 

submetido a total isolamento e trabalho obrigatório; na segunda, isolamento noturno 

e trabalho diurno em conjunto com os demais presos, iniciando-se a contagem dos 

vales nessa fase; e na terceira, a concessão da liberdade condicional ao alcançar o 

número de vales necessários de acordo com o tamanho da pena. Nesse sentido, 

explica Farias Junior: 

“[...] a primeira era chamada de classe especial e o sentenciado teria que 
obter 2.920 marcas na terceira para passar para a segunda e 2.920 marcas 
na segunda para passar para a classe especial, e o tempo desta dependia do 
tempo que faltasse para completar a pena, mas o convicto continuava tendo 
que atingir o mínimo de oito marcas por dia para poder obter o ticket of leave 
que era o salvo-conduto para alcançar o benefício da liberdade condicional.” 
(FARIAS JUNIOR, 2001, p. 665) 

 

1.2.6 Sistema Progressivo Irlandês 

O sistema de vales foi adotado por Walter Crofton, diretor das prisões na Irlanda, em 

1853, com algumas modificações. Nesse sistema temos quatro fases: a primeira e a 

segunda, as mesmas do sistema progressivo inglês; já na terceira fase temos a fase 

teste ou intermediária, diferencial que não existe no sistema inglês, na qual o 

prisioneiro tem reclusão noturna e trabalha em atividade agrícola fora da prisão; e na 

quarta fase a concessão da liberdade condicional. 

Importante ressaltar que ambos sistemas, inglês e irlandês, ao instituírem o regime 

de progressão de pena, trabalham a ressocialização dos presos não só através da 

formação profissional e do trabalho, mas também pelo incentivo e responsabilidade 

concedida ao preso sobre sua pena, pois a sua durabilidade vai depender de como 

ele vai encará-la. 

O sistema progressivo foi amplamente utilizado por muitos países pelo mundo no 

final do século XIX e seguintes, entre eles o Brasil. O Código Penal de 1940, instituía 

aos condenados à pena de reclusão a progressão de pena em quatro fases: na 

primeira, que durava três meses, reclusão total; na segunda, atividades laborais 

junto a outros reclusos e isolamento noturno; na terceira, em caso de bom 

comportamento, livramento condicional nos termos do art. 60 do decreto- lei 2.848 

de 7 de dezembro de 1940, exposto a seguir: 
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940  
Requisitos do livramento condicional  
Art. 80. O juiz pode conceder livramento condicional ao condenado a pena de 
reclusão ou de detenção superior a três anos, desde que: 
       I - cumprida mais de metade da pena, se o criminoso é primário, e mais 
de três quartos se reincidente;                                                  
       II - verificada a ausência ou a cessação da periculosidade, e provados 
bom comportamento durante a vida carcerária e aptidão para prover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; 
       III - satisfeitas as obrigações civis resultantes do crime, salvo quando 
provada a insolvência do condenado. 
      Parágrafo único. As penas que correspondem a crimes autônomos 
podem somar-se, para o efeito do livramento, quando qualquer delas é 
superior a três anos. 
 
 

Quanto ao regime de progressão de pena para pena de reclusão e detenção, estes 

eram regulados pelos artigos 30 e 31 da referida lei: 

 
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
Reclusão 
    Art. 30. No período inicial do cumprimento da pena de reclusão, se o 
permitem as suas condições pessoais, fica o recluso também sujeito a 
isolamento durante o dia, por tempo não superior a três meses.  
     §1º O recluso passará, posteriormente, a trabalhar em comum, dentro do 
estabelecimento, ou em obras ou serviços públicos, fora dele.  

     § 2º O recluso de bom procedimento pode ser transferido para colônia 
penal ou estabelecimento similar: 
     I - se já cumpriu metade da pena, quando esta não é superior a três 
anos 
     II - se já cumpriu um terço da pena, quando esta é superior a três anos.  
      §3º A pena de reclusão não admite suspensão condicional, salvo 

quando o condenado é menor de vinte e um anos ou maior de setenta, e 
a condenação não é por tempo superior a dois anos. 
Detenção 
    Art. 31. O condenado a pena de detenção fica sempre separado dos 
condenados à pena de reclusão e não está sujeito ao período inicial de 
isolamento diurno. 
    Parágrafo único. O trabalho, desde que tenha caráter educativo, pode 
ser escolhido pelo detento, na conformidade de suas aptidões ou de suas 
ocupações anteriores 
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CAPÍTULO 2: EVOLUÇAO DA PENA NO BRASIL 

 

2.1 PERÍODO COLONIAL 

2.1.1.Ordenações Afonsinas 

As Ordenações Afonsinas, promulgadas em 1446 por D. Afonso V, constitui o primeiro 

código legislativo completo da Europa pós Idade Média, vigorando por quase 70 anos 

até sua substituição pelas Ordens Manuelinas. Nos primeiros anos de colonização do 

Brasil, Martim Afonso de Souza, capitão-mor e governador das terras brasileiras, no 

exercício de seu poder instituiu um regime jurídico, tomando como base as 

Ordenações Afonsinas, a fim de organizar os agrupamentos das colônias. 

2.1.2 Ordenações Manuelinas 

Em 1521 são promulgadas por D. Manuel I as Ordenações Manuelinas, em 

substituição as Afonsinas, consideradas a primeira legislação concreta no período 

colonial do Brasil. Apesar disso, teve pouca importância e aplicação prática em terras 

brasileiras, visto que as diversas cartas de doação aos capitães-donatários e 

regimentos reais fixando seus poderes, expedidos em 1548 por D. João III, deu 

tamanha autonomia aos mesmos que estes é que faziam e aplicavam as leis, a seu 

bel-prazer, mesmo após a nomeação de um governo geral. Sobre o tema, relata 

Bittencourt:  

Os ordenamentos jurídicos referidos não chegaram a ser eficazes, em razão 
das peculiaridades reinantes na imensa colônia56. Na realidade, havia uma 
inflação de leis e decretos reais destinados a solucionar casuísmos da nova 
colônia; acrescidos dos poderes que eram conferidos com as cartas de 
doação, criavam uma realidade jurídica muito particular. O arbítrio dos 
donatários, na prática, é que estatuía o Direito a ser aplicado, e, como cada 
um tinha um critério próprio, era catastrófico o regime jurídico do Brasil 
Colônia. 
Pode-se afirmar, sem exagero, que se instalou tardiamente um regime 
jurídico despótico, sustentado em um neofeudalismo luso-brasileiro, com 
pequenos senhores, independentes entre si, e que, distantes do poder da 
Coroa, possuíam um ilimitado poder de julgar e administrar os seus 
interesses. (BITTENCOURT, 2012, p. 172-173) 
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2.1.3 Ordenações Filipinas 

Em 1603 foram promulgadas por Filipe I, rei de Portugal, as Ordenações Filipinas, 

vigorando até o início da vigência do Código do Império de 1830. Compostas por cinco 

livros, o último tratando exclusivamente sobre direito penal, as referidas Ordenações 

tinham como principais pontos o rigor e a crueldade das punições, a exorbitância das 

penas e o tratamento diferenciado com base nas classes sociais.  

 “Além do predomínio da pena de morte, utilizava outras sanções cruéis, como açoite, 

amputação de membros, as galés, degredo etc.” (BITTENCOURT, 2012, p. 173), a 

forma de execução das penas ficavam a critério do juiz, sendo a pena de morte 

largamente aplicada em mais de setenta crimes. 

Exemplo claro do terror das penas da época no Brasil foi o caso de Tiradentes, 

acusado de crime de lesa-majestade (traição a Coroa), conforme sentença:  

“Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o 
Tiradentes Alferes que foi da tropa paga da Capitania de Minas a que com 
baraço e pregão seja conduzido pelas ruas publicas ao lugar da forca e nella 
morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a 
cabeça e levada a Villa Rica aonde em lugar mais publico della será pregada, 
em um poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 
quatro quartos, e pregados em postes pelo caminho de Minas no sitio da 
Varginha e das Sebolas aonde o Réu teve as suas infames práticas e os mais 
nos sitios (sic) de maiores povoações até que o tempo também os consuma; 
declaram o Réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens 
applicam para o Fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Villa Rica 
será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique e não 
sendo própria será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados e no 
mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a 
infamia deste abominavel Réu;”  

 

2.2. PERÍODO IMPERIAL E CÓDIGO CRIMINAL DO IMPÉRIO 

Após a independência do Brasil em 1822 e a Carta Constitucional de 1824, fez-se 

necessário a criação de uma legislação penal brasileira, criando-se assim o Código 

Criminal do Império em 1830. De cunho liberal e baseado no princípio da utilidade 

pública, o referido Código pôs fim aos suplícios e penas infamantes, ao confisco de 

bens e declaração de infâmia aos parentes do réu e ainda, declarou que “nenhuma 

pena passaria da pessoa do delinquente e que as cadeias serão seguras, limpas e 
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bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas 

circunstancias e a natureza de seus crimes” (inc. 8º do referido Código, DOTTI, 1998, 

p.50). 

O Código Imperial ainda instituiu um sistema próprio na aplicação da pena pecuniária, 

criando o sistema de dias multa, uma inovação no que se refere a matéria, e também 

a previsão de diversas penas, tais como morte, galés, prisão com trabalho, prisão 

simples, banimento, degredo, desterro, multa, suspensão do emprego, perda do 

emprego, e açoites. “Vale ressaltar que os delitos punidos com morte foram reduzidos 

de setenta para três, quais sejam, a insurreição de escravos, o homicídio com 

agravante e o latrocínio” (DOTTI, 1998, p. 52). 

Ao longo do tempo diversas modificações através de novas leis foram necessárias e 

importantes para a manutenção do referido Código, dentre elas a proibição do tráfico 

de africanos, instituição de crimes militares, crimes de modalidade culposa, 

estelionato, direito penal internacional, dano, incêndio provocado, entre outros, e por 

último a lei da abolição da escravatura. 

O Código Imperial de 1830 representava um avanço nas leis penais em sua época 

graças a sua forte influência das idéias de Beccaria, Howard, Rousseau e Voltaire, e 

ainda soube adequar-se às mudanças sociais e econômicas durante a sua vigência, 

sendo elogiado por diversos países.  

Em 1832 veio o Código de Processo Penal, de suma importância para a legislação 

brasileira, vigorando até 1941 como lei processual de matéria repressiva.  

 

2.3 PERÍODO REPUBLICANO 

2.3.1 Código Penal de 1.890 

Com a proclamação da República em 1889 veio a necessidade de elaboração de uma 

nova lei penal, a fim de adaptar-se à nova realidade política brasileira. Assim sendo, 

é promulgado o Código Penal de 1890, dividido em quatro livros, onde o primeiro 

tratava dos crimes e penas, o segundo sobre os crimes em espécie, o terceiro das 

contravenções em espécie e o quarto das disposições gerais do Código. 
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Precedendo tal Código tem-se o Decreto 774/1890, o qual já havia feito importantes 

mudanças quanto ao cumprimento de pena ao abolir a pena de galés, limitar a prisão 

perpétua a 30 anos, instituir a prescrição das penas e estabelecer o desconto na pena 

privativa de liberdade o tempo já cumprido em prisão preventiva, sendo 

posteriormente ratificado e reafirmado no referido Código. Note-se que algumas 

dessas modificações estão presentes até hoje em nossa legislação penal atual. 

 O Código Penal de 1890 mantinha o caráter preventivo e repressivo da pena, através 

da prisão celular (isolamento com trabalho obrigatório) com progressão da pena, 

reclusão, prisão com trabalho obrigatório, prisão disciplinar (para menores até os 21 

aos de idade), interdição, suspensão ou perda de emprego público e multa. 

Apesar de todas essas mudanças, em comparação com seu antecessor, o Código 

penal de 1890 não teve o mesmo caráter inovador, nem sua clareza ou concisão, 

muito pelo contrário. Sobre o tema, relata Bittencourt: 

Com o advento da República, Batista Pereira foi encarregado de elaborar um 
projeto de código penal, que foi aprovado e publicado em 1890, portanto, 
antes da Constituição de 1891. Como tudo que se faz apressadamente, este, 
espera-se, tenha sido o pior Código Penal de nossa história; ignorou 
completamente “os notáveis avanços doutrinários que então se faziam sentir, 
em consequência do movimento positivista, bem como o exemplo de códigos 
estrangeiros mais recentes, especialmente o Código Zanardelli. O Código 
Penal de 1890 apresentava graves defeitos de técnica, aparecendo atrasado 
em relação à ciência de seu tempo”. As críticas não se fizeram esperar e 
vieram acompanhadas de novos estudos objetivando sua substituição 
(BITTENCOURT, 2012, p. 175-176). 

 

As deficiências e conflitos do referido Código eram tão problemáticas que foram 

necessárias diversas leis ao longo dos anos para consertá-lo e adaptá-lo, 

transformando-o numa verdadeira colcha de retalhos, tamanha a quantidade de leis 

extravagantes que, finalmente, se concentraram na conhecida Consolidação das Leis 

Penais de Vicente Piragibe, promulgada em 1932 (BITTENCOURT, 2012). 

Diversas tentativas de substituição do referido Código foram feitas ao longo dos anos, 

porém todas sem êxito. Foi durante o Estado Novo, com a apresentação de um projeto 

de Código Penal, de Alcântara Machado, que finalmente veio Código substituinte.  
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2.3.2 Código Penal de 1940 

O Código Penal de 1940, de fortes inspirações nos Códigos Italiano (1930), 

Dinamarquês (1930) e Suíço (1937), trata em seus oito títulos, em ordem crescente, 

da aplicação da lei penal, dos crimes, da responsabilidade, da coautoria, das penas, 

das medida de segurança, da ação penal e da extinção da punibilidade. Apesar de 

elaborado durante um regime ditatorial, o Código Penal mantém as tradições liberais, 

marcado por um direito punitivo democrático e positivista. 

São características importantes desse Código o princípio da reserva legal, o sistema 

progressivo de pena privativa de liberdade, a pluralidade de penas, o instituto da 

reincidência, instituto do sistema duplo binário (aplicação da pena com medida de 

segurança), multa como pena alternativa ou concomitante e a abolição da pena de 

morte, prisão perpétua e limitação da pena privativa de liberdade de 30 anos. 

O sistema de penas adotado por esse Código divide-se em penas principais e 

acessórias, as principais sendo as de reclusão, detenção e multa, e as acessórias as 

de perda de emprego público, interdição de direitos e publicação da sentença. Quanto 

as classificações dos crimes, o referido Código delegou ao juiz o caráter individual 

pena, cabendo a este avaliar qual pena, dentro da previsão legal, melhor se adequa 

não para o criminoso e sim para o delito e suas circunstâncias, tornando a execução 

penal mais democrática e impessoal. 

O Código Penal de 1940 ainda, no tocante as causas de isenção de pena, determinou 

que este se daria em caso de coação irresistível, ordem de superior hierárquico, 

legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e 

exercício regular do direito, admitiu o concurso formal de crimes, a coautoria sem 

distinção de autores, cúmplices e partícipes e o confisco dos frutos do crime. 

Importante também foi a criação da Parte Especial no Código. Composta por onze 

títulos, a Parte Especial legisla sobre os crimes contra a pessoa, o patrimônio, a 

propriedade material, o sentimento religioso e o respeito aos mortos, os costumes, a 

paz pública, a fé pública e a administração púbica. 

Apesar da clareza e concisão normativo-jurídica do Código Penal de 1940, o rigor na 

aplicação de suas penas, de caráter fortemente repressivo, resultou num aumento 
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considerável da população carcerária nas poucas prisões e penitenciárias existentes, 

deteriorando as estruturas já existentes e comprometendo a devida execução penal 

do preso, o qual se viu limitado em espaço, serviço e higiene, fazendo da pena, que 

já não era necessariamente direcionada para a ressocialização, um ambiente propício 

para a degradação do preso.  

 

2.3.3 O Código Penal de 1969  

Em 1961 o Poder Executivo solicita uma reforma para o Código Penal. O projeto de 

Nelson Hungria, membro principal da comissão imbuída de tal reforma, foi 

apresentado em 1962, sendo novamente revisado por comissão integrada também 

pelo autor deste em 1965 por conta da apresentação de um anteprojeto, e promulgado 

em 1969 após a devida revisão. 

O referido Código teve várias mudanças, tais como o retorno da regra dos dias-multa, 

outrora criado no Código do Império, a eliminação das medidas de segurança aos 

imputáveis e a substituição do sistema duplo-binário pelo vicariante aos semi-

imputáveis, a instituição do estabelecimento penal aberto, equiparação de concurso 

material e formal de crimes, a adoção do grau de punibilidade diferenciado pelo nível 

de participação dos agentes no concurso de pessoas, entre outras mudanças. 

Sobre a pena, o novo Código estabelecia como principal objetivo a recuperação do 

delinquente, tornando a pena de caráter preventivo especial. Previa ainda, o regime 

de semiliberdade, a dupla pena privativa de liberdade de reclusão e detenção 

(manutenção do Código anterior), o limite de dez anos para a pena de detenção e 

utilização de penas substitutivas. 

Apesar da promulgação do Código Penal em 1969, sua vigência foi postergada até 

1978, quando foi revogada. Sobre o tema, relata Bittencourt: 

O conhecido Projeto Nélson Hungria, de 1963, que pretendia substituir o 
Código Penal de 1940, devidamente revisado, foi promulgado pelo Decreto-
lei n. 1.004, de 21 de outubro de 1969, retificado pela Lei n. 6.016/73. O 
Código Penal de 1969, como ficou conhecido, teve sua vigência 
sucessivamente postergada, até final revogação pela Lei n. 6.578/78, 
constituindo o exemplo tragicômico da mais longa vacatio legis de que se tem 
notícias (BITTENCOURT, 2012, p.177). 
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2.3.4 Lei n° 6.416, de 24 de maio de 1977 

Importantes alterações nos Códigos Penal e Processual Penal, especialmente no 

tocante ao regime de cumprimento de pena, vieram com a lei 6.416/1977, 

humanizando o sistema penal e o tratamento do preso, utilizando o trabalho como 

principal medida ressocializadora deste. Sobre os direitos do preso concedidos na 

referida lei, destacam-se o trabalho, salário justo, educação, visita à família, frequentar 

a igreja e participação em atividades de reintegração ao convívio social. 

A humanização do preso, em conjunto com as importantes mudanças na execução 

penal, visavam diminuir a população carcerária, que já dava seus sinais de 

superlotação. Ressalte-se que aqui temos o início da crise carcerária brasileira, cujas 

diversas medidas adotadas ao não trouxeram uma solução eficaz ao problema, 

aumentando ao longo dos anos. Uma das mudanças propostas por esse Código foi 

no tocante à prisão em flagrante: 

Art. 310- Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente 
praticou o fato, nas condições do artigo 19 ns. I, II ou III do Código Penal, 
poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade 
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, 
sob pena de revogação. 
Parágrafo único- Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, 
pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses 
que autorizam a prisão preventiva (artigos 311 e 312) 

 
Sobre o tema, explica Almeida: 

 
Faz o citado preceito remissão ao artigo 312 do Código de Processo Penal, 
onde inseridos estão os pressupostos (prova do crime e índices de autoria) e 
os motivos (ordem pública, interesse da instrução e garantia da aplicação da 
pena) da prisão processual. 
Deixa, assim, a prisão em flagrante, de se sustentar em razão de mera 
regularidade formal, reclamando um juízo de cognição, referentes aos 
requisitos da coerção física. 
Busca o legislador reordenar o instituto da prisão provisória, em termos de 
sistema sob o informe de um princípio. A medida cautelar reclama, agora, 
como sempre sustentou a boa doutrina, o fundamento da “necessidade” 
(ALMEIDA, p. 44) 
 

Quanto ao trabalho do apenado, a lei 6.416/1977 determinava a compatibilidade do 

trabalho externo com os regimes fechado, semiaberto e aberto, observadas as 

precauções contra fuga e a disciplina. Aos apenados do regime fechado, o trabalho 

externo se dava em serviços e obras públicas, sob vigilância atenta dos agentes 

penitenciários. No caso das mulheres, o trabalho era interno. 
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 Quanto a remuneração do trabalho, a mesma seria destinada ao pagamento de 

indenização por danos causados pelo crime, se determinado judicialmente, a 

assistência familiar do apenado, as despesas pessoais, e depósito em caderneta de 

poupança da Caixa Econômica Federal, a ser entregue quando o apenado fosse posto 

em liberdade. 

No que diz respeito aos direitos do preso, a lei 6.416 de 24 de maio de 1977 

determinava que a concessão desses deveria ser requerida ao juízo, nos termos do 

artigo 6º, a seguir: 

Lei 6.416 de 24 de maio de 1977 
§ 6º Deverão ser regulamentadas por lei local ou, à sua falta, por provimento 
do Conselho Superior da Magistratura ou órgão equivalente, as seguintes 
concessões a serem outorgadas pelo juiz, a requerimento do interessado, seu 
cônjuge ou ascendente, ou na falta desses, de descendente, ou irmão, ou por 
iniciativa de órgão para isso competente, ou, ainda, quanto às três primeiras, 
também de ofício: 
I - cada um dos três regimes, bem como a transferência e o retorno de um 
para outro; 
II - prisão-albergue, espécie do regime aberto; 
III - cumprimento da pena em prisão na comarca da condenação ou da 
residência do condenado; 
IV - trabalho externo; 
V - freqüência a curso profissionalizante, bem como de segundo grau ou 
superior, fora do estabelecimento; 
VI - licença para visitar a família, em datas ou ocasiões especiais; 
VII - licenças periódicas, combinadas ou não com as concessões dos incisos 
IV e V deste parágrafo, para visitar a família e ir à sua igreja, bem como 
licença para participar de atividades que concorram para a emenda e 
reintegração no convívio social, aos condenados que estão em regime aberto 
e, com menos amplitude, aos que estão em regime semi-aberto. 
 

A referida lei ainda estabelecia regras mais brandas para o cumprimento de pena de 

condenado não perigoso, podendo este progredir para o regime aberto, dependendo 

do seu tempo de pena e o quanto desta já foi cumprida. A este concedeu também a 

suspensão da pena privativa de liberdade por dois a seis anos, quando esta fosse 

inferior a dois anos, desde que o apenado não incorresse em nova condenação no 

período da suspensão ou descumprimento de pena acessória. 

Mudança de suma importância também foi feita quanto a periculosidade, que deixou 

de ser presumida para ser decorrente de devida comprovação, através da análise dos 

antecedentes e motivos do acusado, bem como das circunstâncias do fato. Houve 

relevante mudança também quanto a reincidência, a qual passou a prescrever em 



31 
 
 

cinco anos a contar da condenação anterior e não ser aplicável aos crimes militares e 

políticos. 

 

2.3.5 Reforma Penal de 1984 

No início dos anos 80, a fim de remodelar o sistema penal de acordo com a realidade 

da sociedade vigente, a qual convivia com o crescente índice de criminalidade e a 

insuficiência das prisões, foi constituída Comissão para elaborar um projeto de 

Reforma Penal.  

Em 1981, nomeia-se Comissão Revisora, que apresenta o projeto definitivo em 1983, 

dando origem as leis nº 7.209 e nº 7.210, ambas de 11 de julho 1984, a primeira 

alterando o Código Penal e a segunda instituindo a atual Lei de Execução Penal, 

representando uma evolução no tratamento humanitário ao apenado ao buscar 

alternativas a privação de liberdade, bem como utilizar a culpabilidade deste sobre o 

delito como parâmetro pra a aplicação da sanção penal. 

Entre as inovações da referida Reforma, destacam-se a abolição das penas 

acessórias, adoção das penas alternativas, regulamentação do sistema progressivo 

de pena, revisão das medidas de segurança, classificação das espécies de pena, 

inclusão dos crimes políticos e militares nas regras de reincidência, criação da multa 

indenizatória, distinção do erro em de tipo ou de proibição para fins de extinção da 

culpabilidade, regulamentação da dosimetria da pena, entre outros. 

Quanto a divisão das espécies de pena, estas são classificadas em privativas de 

liberdade, restritivas de direitos e multa. As penas privativas de liberdade deverão ser 

cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto quando de reclusão e em regime 

semiaberto ou aberto quando de detenção, e seu cumprimento deve ser feito de 

acordo com o disposto nos artigos 33 a 42 da lei 7.209/1984. 

As penas restritivas de direitos, substituem as privativas de liberdade nos casos de 

primariedade e bons antecedentes do réu, e quando a pena for inferior a um ano em 

caso de crime culposo, podendo ser cumpridas através de prestação de serviços à 

comunidade, interdição temporária de terceiros ou limitação de fim de semana.  
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Importante ressaltar também a criação da figura da reabilitação, a qual prevê a 

extinção dos antecedentes criminais do acusado nos casos de cumprimento de 

sentença de pena restritiva de direitos, pagamento de multa ou suspensão condicional 

da pena, excluindo-se assim dos registros do acusado o estigma de seu crime, já 

devidamente punido.  

Quanto às mudanças nos limites das penas, dispostos nos artigos 75 e 76 da lei 

7.209/1984, temos a unificação das penas cuja soma seja superior a trinta anos, e 

nova unificação a partir de condenação por fato posterior ao de cumprimento da pena 

inicial, desprezando-se para tal cálculo o período já cumprido. Ressalte-se que tal 

unificação é controversa, pois equipara para fins de livramento condicional o 

condenado a 60 anos com o condenado a 30 anos. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, 14 anos após a referida Reforma Penal, 

vieram novas garantias de direitos, tais como os princípios da reserva legal, dignidade 

da pessoa humana, contraditório e ampla defesa, irretroatividade da lei, devido 

processo legal, intervenção mínima, individualização da pena, presunção de 

inocência. 

O Código Penal de 1984 sofreu importantes alterações com a redação da lei 9.714 de 

25 de novembro de 1998, a qual estabelece, entre outras mudanças, o acréscimo da 

prestação pecuniária e perda de bens e valores no rol das penas restritivas de direitos, 

proibição de frequentar determinados lugares durante o cumprimento da pena 

restritiva, igualdade de tempo no cumprimento da pena substitutiva da estabelecida 

para a privativa de liberdade, entre outros. 



33 
 
 

CAPÍTULO 3: OS DESAFIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO 

3.1 TEORIAS DO ATUAL CONTEXTO SOCIAL 

A análise histórica feita até este capítulo é de suma importância para a compreensão 

da crise no sistema penal que vivemos hoje no Brasil e as razões que nos levaram a 

mesma. A crise prisional atual é resultado de décadas de inobservância das medidas 

ressocializadoras, presentes em nosso ordenamento jurídico e em constante evolução 

desde 1940, aliadas a uma crescente cultura punitiva arbitrária em resposta aos altos 

índices de criminalidade. 

 

3.1.1 Movimento da Lei e da Ordem 

Em razão disso, vemos o avanço do Movimento da Lei e da Ordem no país, que 

consiste no clamor público pelo endurecimento das leis e medidas repressivas como 

resposta a sensação de impunidade. Sobre o Movimento, conceitua Shecaria: 

A ideia central é dar uma resposta ao fenômeno da criminalidade com 
acréscimo de medidas repressivas decorrentes de leis penais. Nas duas 
últimas décadas crimes atrozes são apresentados pelo mass media e por 
muitos políticos como uma ocorrência terrível, geradora de insegurança e 
consequência do tratamento benigno dispensado pela lei aos criminosos, 
que, por isso, não lhe têm respeito. O remédio milagroso outro não é senão 
a ideologia da repressão, fulcrada no velho regime punitivo — retributivo, que 
recebe o nome de Movimento da Lei e da Ordem. (SHECAIRA, 2009, p.6) 
 

Os adeptos de tal movimento, sem sequer saber o nome teórico deste, enxergam a 

violência na repressão como forma de controle da criminalidade, numa briga na qual 

os “homens bons” tenham a força do rigor da lei ao seu lado para combater os 

“homens maus”. Sobre o tema, continua Shecaria: 

Os defensores deste pensamento partem do pressuposto dicotômico de que 
a sociedade está dividida em homens bons e maus. A violência destes só 
poderá ser controlada através de leis severas, que imponham longas penas 
privativas de liberdade, quando não a morte. Estes seriam os únicos meios 
de controle efetivo da criminalidade crescente, a única forma de intimidação 
e neutralização dos criminosos. Seria mais, permitiria fazer justiça às vítimas 
e aos “homens de bem”, ou seja, àqueles que não cometem delitos. 
(SHECARIA, 2009, p. 6) 
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Essa visão polarizada de bem contra o mal é não só equivocada como também 

inaplicável ao meio social, pois a relação entre a natureza do homem e a influência da 

sociedade sobre este continua um dilema, tão antigo quanto o início da civilização. 

 Tal dilema, onde se discute se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe (teoria 

de Rousseau), ou o homem nasce mau e a sociedade o torna bom (teoria de Hobbes), 

varia de acordo com o conceito de bem e mal é individual, além de variável de acordo 

com a cultura e seu contexto histórico. Logo, tal dualidade não pode servir como 

parâmetro para a lei, devendo esta basear-se na extensão do mal causado e não na 

existência do mal em si. 

Além disso, a complexidade do ser humano permite que ele seja bom e mau ao 

mesmo tempo, tal qual um conhecido proverbio indígena Cherokee: “Dentro de mim 

existem dois lobos, um bom e um mau, ambos disputando o poder sobre meu espírito. 

E quando me perguntam qual lobo é vencedor, respondo: aquele que eu alimentar.” 

 

3.1.2 Teoria do Controle Social 

Também vemos na sociedade brasileira hoje a ausência da Teoria do Controle social, 

idealizada por Hirschi, a qual defende que a prática do delito depende do vínculo do 

agente com a sociedade. Tal vínculo, subdivide-se em quatro elementos principais, o 

apego, a entrega, a participação e a crença.  

O primeiro concentra-se no apego do indivíduo a sua família, seus amigos e da 

sociedade no geral. Quanto maior o apego a estes, maior a importância da expectativa 

destes sobre o indivíduo, resultando na inibição da pratica do delito quando este for 

contra tais expectativas. 

O segundo diz respeito ao temor quanto as consequências diretas originárias não do 

ato criminoso mas de seu descobrimento. Seria o temor ao estigma de criminoso 

perante a sociedade, a perda da credibilidade, das aspirações profissionais, da 

imagem, do respeito. 

O terceiro, a participação, refere-se ao envolvimento do indivíduo em atividades de 

relevante integração a sociedade e contribuição de seu bem estar. Consiste no 
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preenchimento do tempo vago com atividades que acrescentem qualidades em âmbito 

individual e coletivo, tais como esportes, trabalho, educação, cultura e lazer. Nesse 

sentido, segundo Hirschi, quanto maior a participação do indivíduo nessas atividades, 

menores as chances dele praticar o delito. 

O quarto e último elemento, a crença, seria a confiança no funcionamento das leis e 

a certeza de sua execução, bem como a compreensão da necessidade de respeitá-

las; a crença de que se é proibido ou previsto em lei, é porque é o melhor para todos. 

Sobre a relação entre os elementos, explica Hirschi: 

Frequentemente, a teoria considera que os diferentes elementos do 
vínculo se encontram interligados entre si, de tal forma que, quando uma 
pessoa tem tendência para ser resistente ou a esforçar-se, os outros 
asseguram a mesma tendência, e vice-versa. Resumindo, um forte vínculo 
afasta-nos do crime e, pelo contrário, quando o vínculo com a sociedade é 
frágil ou inexistente, o único travão para o crime é a pena criminal (HIRSCHI, 
2002, p. 200 e 202, grifo do autor) 
 

No Brasil, o vínculo social que garante o controle da sociedade encontra-se 

extremamente fragilizado em todos os seus elementos. No tocante ao apego, as 

diferenças sócio econômicas extremamente desiguais bem como o ausência do 

precário Estado Social nas áreas mais pobres, inviabiliza a identificação do indivíduo 

como membro da sociedade, enxergando esta como mera formalidade e muitas vezes 

vivendo a margem dela. 

No que diz respeito a entrega, a existência de criminosos em todas as classes sociais, 

o favoritismo a personalidades midiáticas, o tratamento diferenciado de acordo com a 

boa fama e poder aquisitivo, a hipossuficiência das classes mais baixas e a “memória 

curta” do povo brasileiro, o indivíduo já não se preocupa com as consequências de 

seus crimes, pois ou os frutos do crime superam o temor as leis ou as consequências 

deste são posteriormente omitidas e esquecidas. 

Quanto a participação, teoricamente deveria ser o principal meio utilizado para 

ressocializar o apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil, 

mas na prática isso não ocorre nem para quem vive em liberdade, muito menos para 

o apenado.  

O que ocorre na prática é o preenchimento do tempo com tais atividades, 

principalmente as de educação e trabalho, por obrigação e necessidade e, na 
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inviabilidade destas, preenche-se o tempo com atividades ilícitas, especialmente entre 

os mais jovens e os presos. No caso dos presos, a inviabilidade de tais atividades, 

seja por coação ou opção, entrega os mesmos a prática de delitos dentro dos 

presídios, os quais para tal objetivo são verdadeiras escolas do crime. 

Quanto a crença nas leis, atualmente tal elemento é encarado por muitos como uma 

piada, especialmente com os frequentes escândalos de corrupção que quase sempre 

terminam em “pizza”. A visão que se tem hoje no país é a de que se os políticos, que 

são representantes do povo e dos Poderes que regem o país, praticam seus crimes e 

não sofrem os efeitos da lei, o resto da população também não é obrigada a respeitar 

a lei ou utilizá-la para fazer valer seus direitos.  

Como exemplo de tal disparidade temos, em reportagem do jornal Extra de 22 de maio 

de 2017, uma mãe, responsável por três crianças menores de 12 anos, uma delas 

com 20 dias de nascida, condenada a três anos, dois meses e três dias em regime 

fechado por roubar três ovos de Páscoa e um quilo de frango. Em contrapartida, uma 

mulher envolvida na Lava-Jato, dona de empresa de fachada no brasil e de contas 

off-shore no exterior, foi condenada a dois anos e dez dias de reclusão, e recorre em 

liberdade. 

O mesmo se observa quanto a diferença no rigor da sanção penal e devido processo 

legal de acordo com as classes sociais. Pode se dar como exemplo o caso de Patrick 

Rubio, morador classe média alta de Ipanema, na cidade do Rio preso em 7 de 

outubro de 2015 por tráfico internacional de drogas.  

Em sua casa foram apreendidos haxixe, sementes para plantio, metanfetamina, skank, 

wax e water hash, as duas últimas uma versão mais concentrada da maconha e de seus 

efeitos, de Amsterdam (Holanda). Foram apreendidos ainda 19,2 mil reais, 100 euros 

(cerca de 428 reais) e 268 dólares (cerca de 1,02 mil reais).  

O processo de Patrick Maia ainda não teve sentença, respondendo por este em 

liberdade desde 25 de janeiro de 2016. Enquanto isso, temos milhares de acusados 

respondendo a tráfico de drogas em prisão provisória, provenientes de classes sociais 

mais baixas, por quantidade e variedade bem menores. 
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3.1.3 Teoria do Direito Penal do Inimigo 

Em relação ao criminoso, uma vez que é divulgada a descoberta de seu delito, 

inicia-se antes mesmo do julgamento em esfera penal, o julgamento informal pela 

população. A partir daí o criminoso, diante de seu grau de ameaça à sociedade, é 

visto não mais como um ser humano mas sim como um inimigo a ser combatido, 

capturado e jogado numa prisão por um bom tempo, “pra aprender”. Sobre o tema, 

relata Greco: 

Não é necessária estatística para afirmar que a maioria das sociedades 
modernas, a do Brasil dramaticamente, vive sob o signo da insegurança. O 
roubo com traço cada vez mais brutal, ‘seqüestros-relâmpagos’, chacinas, 
delinqüência juvenil, homicídios, a violência propagada em ‘cadeia 
nacional’, somados ao aumento da pobreza e à concentração cada vez 
maior da riqueza e à verticalização social, resultam numa equação 
bombástica sobre os ânimos populares (GRECO, 2012. p.1) 

 

A teoria do Direito Penal do Inimigo, concebida por Günther Jakobs, denomina 

“Direito” como o vínculo entre pessoas que são titulares de direitos e deveres, ao 

passo que a relação com um inimigo não se determina pelo “Direito”, mas pela coação, 

constituindo para esta relação um novo “Direito”, o do inimigo. No contexto social atual, 

a tal teoria se apresenta no endurecimento das leis, supressão de direitos e garantias 

do criminoso e antecipação de sua punição. Sobre o tema, explica Shecaira: 

Por mais que a idéia matizada de inimigo seja defendida, o que se estabelece 

é uma dualidade em que se criam cidadãos, reconhecidas como pessoas, e 

inimigos, declaradamente não pessoas. Assim inicia-se um processo de 

coisificação do ser que faz menção a certos seres humanos que pela ilicitude 

de seu ato deixam de ser considerados pessoas (SHECARIA, 2009, p. 6). 

Tal teoria deveria ser aplicada no Brasil somente nos casos de guerra, invasão ou 

terrorismo. Contudo, a crescente violência no país, especialmente a advinda de 

guerras contra e entre facções, juntamente com a aterrorizam a população, 

legitimando subjetivamente a aplicação de tal teoria no combate ao crime, 

especialmente nas incursões da polícia militar nas favelas. Sobre o tema, contesta 

Zaffaroni: 

Certamente que “o Estado pode privar alguém da sua condição de cidadania, 
porém isso não pode implicar que esteja autorizado a privá-lo da condição de 
pessoa, ou seja, de sua qualidade de portador de todos os direitos que 
assistem a um ser humano pelo simples fato de sê-lo (ZAFFARONI, 2007, 
p.19) 
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3.1.4 Teoria da Desorganização Social 

É de conhecimento geral que os índices de criminalidade variam de acordo com o 

território. Nesse sentido, observa-se no Brasil que as áreas mais carentes, a níveis 

municipal (bairros), estadual (cidades) e federal (estados), se caracterizam pela 

precariedade urbanística, socioeconômica, familiar e educacional, concentrando 

assim diversos fatores que contribuem para a prática do crime. 

Nesse sentido temos a Teoria da Desorganização Social, formulada por Shaw e 

MacKay, que estabelece uma relação entre os altos índices de criminalidade e as 

zonas deterioradas urbanisticamente, as de intenso fluxo de mobilidade populacional 

e os baixos índices de renda de seus habitantes. Também verificava-se outros fatores 

sociais, tais como índices de problemas de saúde e evasão da população de acordo 

com as zonas. 

Tomemos como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Apesar de quase todos os 

bairros do Rio coexistirem com favelas em seus territórios, a concentração da 

criminalidade diminui de acordo com o aumento dos fatores anteriormente citados e 

da presença do Estado. Bairros como Ipanema, Leblon e Barra possuem índices de 

criminalidade menores que Irajá, Madureira, Penha. Áreas próximas a grandes 

centros de trabalho, de intenso fluxo de pessoas, como o Centro, são as preferidas 

para prática de crimes como furto, roubo, assalto, entre outros. 

Quanto as favelas, não importa em que bairro estejam, estas são um território a parte, 

onde a ausência do Estado facilita o estabelecimento de criminosos e sua base 

operacional, especialmente do tráfico de drogas. A favela da Rocinha, maior favela do 

país por exemplo, é o maior ponto de venda de drogas da cidade do Rio de Janeiro, 

mesmo sendo localizada entre a Gávea e São Conrado, dois bairros nobres da Zona 

Sul. 

Verificada a relação entre os fatores sociais e a concentração de criminosos nessas 

áreas, Shaw chegou à conclusão que a solução para a diminuição dos índices de 

criminalidade nas zonas estudadas era integrar a comunidade, especialmente os 

jovens, através da conscientização da mesma sobre o problema sofrido e seu 

compromisso na luta contra o crime. Entre as estratégias formuladas, estavam a 

criação de programas recreativos e desportivos, campos de férias e trabalhos sociais. 
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3.2 INSUFICIÊNCIA DE DADOS 

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal 
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à 
individualização da execução (Lei 7.210/1984) 

 

A realidade do sistema penal brasileiro passa longe no que diz respeito a classificação 

dos condenados, pois é impossível fazer a avaliação e devido acompanhamento da 

pena estipulada ao preso quando não há sequer uma base de dados integrada sobre 

a população carcerária. Como exemplo, o último relatório de dados prisionais do 

INFOPEN, sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, é 

de 2014. Sobre a falta de dados, relatam Calderoni e Custódio: 

Até hoje as penitenciárias – locais da punição penal por excelência – são 
verdadeiras caixas pretas. A falta de dados e a dificuldade de acesso às 
unidades prisionais são exemplos da névoa de sigilo que encobre a execução 
da pena contemporânea. Por trás desse sigilo se escondem gravíssimas 
violações de direitos. A pena de prisão, apesar de ter sido concebida para 
restringir apenas um direito da pessoa – o de ir e vir – acaba por violar 
diversos outros. (CALDERONI e CUSTODIO, 2016, p. 6) 
  

A divergência e demora na obtenção dos dados compromete significativamente a 

fiscalização das prisões, perpetuando graves violações de direitos e impossibilitando 

a implementação de mudanças necessárias a adequação da execução penal ao que 

preconiza a lei, especialmente no que diz respeito a superlotação carcerária.  

A fim de solucionar tal incógnita, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do 

CNJ, pretende implementar um recenseamento atualizado da população carcerária 

do país, que deverá ser realizado pelo IBGE com o apoio do Exército, conforme notícia 

do Jornal Folha do Estado de São Paulo, de 2017. 

Ainda no sentido de contribuir para a transparência da informação, o DEPEN 

(Departamento Penitenciário Nacional) está trabalhando em um sistema informatizado 

de acompanhamento de penas, a fim de criar um controle de informações do apenado 

e a partir daí fazer a avaliação individual deste, como preconiza a lei. 
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3.3 SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E SUAS CAUSAS 

3.3.1 Carência de Vagas 

Sobre os estabelecimentos penais, estabelece a lei 7.210/1984 que: 

        Lei 7.210 de 11 de julho de 1984  
         Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença 
transitada em julgado. 
        §1o Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os 
seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 13.167, de 2015) 
         I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (Incluído 
pela Lei nº 13.167, de 2015) 
         II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 
         III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos 
dos apontados nos incisos I e II.     (Incluído pela Lei nº 13.167, de 2015) 
         Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a 
sua estrutura e finalidade 

Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, 
em regime fechado. 

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos 
presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos 

ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei.         
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 

dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 
 

Os referidos artigos visam regulamentar a execução da pena através de instruções 

específicas quanto a organização do espaço destinado a cada preso, bem como a 

separação de acordo com o grau de periculosidade de seus crimes. Em relação a este 

último, deve-se considerar que trata de determinação incluída por lei em 2015 e 

portanto, ainda recente no que diz respeito a seu seguimento e resultado na 

diminuição da desordem ainda presente nos estabelecimentos hoje. 

De acordo com dados das inspeções nos estabelecimentos prisionais do Conselho 

Nacional de Justiça, até 2014 o estado do Rio possuía 56 estabelecimentos prisionais, 

destes nove são presídios, doze são penitenciárias e treze são cadeias públicas. 

Apesar dessa relativa quantidade, no que diz respeito ao cumprimento em regime 

fechado não existe cela individual para todos e, mesmo que existisse na estrutura 

física do presídio tal organização, ainda sim seria insuficiente, dada a atual 

superlotação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm#art1
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Henrique Coelho, em matéria do dia 17 de janeiro de 2017 publicada pelo jornal Globo, 

relata que: 

“Após as rebeliões em três estados do Norte e Nordeste do Brasil, 
representantes da Justiça Criminal do Rio estudam medidas para diminuir a 
população carcerária do Rio, que chega a 85% além da capacidade, de 
acordo com o Ministério Público. Segundo levantamento realizado 
pelo G1 junto à Defensoria Pública e à Secretaria de Administração 
Penitenciária, o Rio tem 23.871 presos a mais do que o sistema comporta 
(COELHO, jornal Globo, 17 de jan. 2017)”. 
 

Ainda de acordo com os referidos dados, treze das quarenta e três unidades prisionais 

operavam com superlotação de mais de 2 presos por vaga. Ainda sobre o tema, relata 

o Coelho: 

[...] o presídio do estado do Rio de Janeiro em piores condições em termos de 
superlotação era a Cadeia Pública Milton Dias Moreira, em Japeri, com 3.047 presos 
para 884 vagas - ou 244% a mais que a capacidade. 
A taxa é superior à do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, 
onde 56 presos foram mortos e decapitados após confronto entre facções no início do 
ano. Ali, havia 1.800 presos em unidades que comportavam 590 internos, ou 205%. É 
superior também à da penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, e à da 
Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. As duas, que também tiveram 
rebeliões neste ano, têm respectivamente 87% e 84% mais presos que vagas. 
Outro presídio que preocupa autoridades fluminenses é a Penitenciária Alfredo Tranjan, 
conhecida como Bangu 2. Também no dia 2, ela tinha taxa de ocupação 196% além da 
capacidade: 2.850 presos para 960 vagas. (COELHO, jornal Globo, 17 de jan. 2017)”. 
 

 

3.3.2 Precariedade da Infraestrutura 

As péssimas condições das celas e da estrutura geral de algumas prisões no estado 

do Rio é grave ao ponto de a ONU, em 2012, pedir o fechamento de uma delas, o 

presídio Ary Franco, considerada a pior do Rio. Sobre a estrutura da mesma, relata 

Otavio: 

Com 70 celas espalhadas por oito galerias, a maioria subterrânea e acessível 
por um labirinto de escadas, corredores e grades, e uma população duas 
vezes maior do que a capacidade, o Presídio Ary Franco, em Água Santa, 
Zona Norte da cidade, é uma versão contemporânea das masmorras 
medievais. Seu ambiente é claustrofóbico, fétido e asfixiante. As celas estão 
infestadas de ratos, morcegos e insetos. Se dependesse do Subcomitê de 
Prevenção à Tortura das Nações Unidades, o prédio já estaria posto abaixo. 
Porém, diante da situação de penúria do governo estadual, a única 
possibilidade de cumprimento da exigência internacional, feita em 2011, seria 
abrir os cadeados e deixar os 1.854 presos (lotação do início do mês) saírem 
(OTAVIO, jornal GLOBO, 24 de fev. de 2016) 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ministerio-publico-quer-reduzir-numero-de-detentos-nas-cadeias-do-rj.ghtml
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O diretor do referido presídio, Cícero Gomes, alega que as “condições estão dentro 

do padrão exigido pela legislação.” Já os defensores públicos responsáveis pelo 

dossiê que pede o fechamento da prisão, afirmam que “A unidade prisional apresenta 

condições totalmente degradantes para o cumprimento da pena. Suas instalações e 

práticas contrariam não só a LEP (Lei de Execuções Penais) como a Constituição e 

qualquer princípio democrático que tente ser usado para interpretar ou legitimar o 

disposto sobre a pena privativa de liberdade" 

 

Um episódio muito singular retrata, de forma bem contundente, o absurdo vivido dia a 

dia não só pelos presidiários como também pelos agentes, que ali passam a maior 

parte do seu dia em serviço, também expostos as consequências da precariedade do 

sistema penitenciário: 

 
Nada, porém, é mais eloquente do que o drama vivido pelo juiz Eduardo 
Oberg, titular da Vara de Execuções Penais, em novembro de 2014. Ele 
fazia uma vistoria no Ary Franco quando os presos de uma das galerias 
correram para as grades e reclamaram das condições desumanas do 
presídio: - Fui retirado às pressas pela segurança, mas deu para perceber 
um alvoroço no teto. Perguntei o que era e os agentes me explicaram que 
era o bater de asas dos morcegos que infestam as celas. 
No dia seguinte, Oberg teve febre, fraqueza e viu o seu estado se agravar. 
Levado para um hospital, esteve entre a vida e a morte por 20 dias no CTI. 
Diagnóstico: histoplasmose pulmonar — uma infecção causada pela inalação 
de esporos de um fungo das fezes de morcego — provavelmente contraída 
na vistoria (OTAVIO, jornal GLOBO, 24 de fev. de 2016). 

 
 

O descaso do poder público com as condições de higiene do referido ambiente 

prisional tem relação direta com a proliferação de doenças entre todos que ali 

frequentam, não só os presos é só a ponta do iceberg. O artigo 41 da LEP, em seu 

inciso VI, constitui como direito do preso o exercício de atividades profissionais, 

intelectuais, artísticas e desportivas, quando compatíveis com a execução da pena. O 

inciso VII do mesmo artigo, constitui direito a assistência material, educacional, 

jurídica, social, religiosa e à saúde do preso. 

A análise do pior estabelecimento prisional existente no estado do Rio é intencional e 

de suma importância para a compreensão do abandono no qual se encontram esses 

estabelecimentos prisionais. Se a existência da “masmorra moderna” de Água Santa 

não conscientiza a poder público sobre a urgência da reconstrução e reforma dos 

presídios, dificilmente algo mais o fará.   
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3.4. EXCESSO DE PRISÃO PROVISÓRIA 

Lei 7960 de 21 de Novembro de 1989 
Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 

admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 
seguintes crimes: 

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 

parágrafo único); 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com 

o art. 223, caput, e parágrafo único); 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 

parágrafo único); 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 

medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 

1956), em qualquer de suas formas típicas; 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 

1986). 
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (Incluído pela Lei nº 13.260, 

de 2016) 
 

De acordo com o último relatório de dados do Conselho Nacional de Justiça, até o 

final de 2014 o estado do Rio de Janeiro possuía 20.486 pessoas em prisão provisória, 

correspondendo a 40,28% da população prisional do estado. Tais números divergem 

do princípio constitucional do devido processo legal, o qual determina que “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (Art. 5º, LIV, 

CF/88). 

O alarmante número de presos provisórios no estado do Rio comprova a 

arbitrariedade e abuso do uso de uma medida que deveria ser exceção no direito 

penal, e não regra. A necessidade de tal medida fica muitas vezes a critério do juiz e 

suas “fundadas razões”. Além disso, a relação de hipóteses que ensejam a prisão 

provisória não tem qualquer coerência quanto a periculosidade ou extensão do dano 

a sociedade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm#art18
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É necessário discutir a constitucionalidade da lei de prisão temporária ou pelo menos 

a tecnicalidade de seu texto, a fim de adaptarmos a mesma aos parâmetros da 

Constituição e acordos internacionais sobre Direitos Humanos em que o Brasil é 

signatário, pois “a interpretação arbitrária das leis é um mal, também o é a sua 

obscuridade, pois precisam ser interpretadas.” (BECCARIA, 2005, p.12) 

A primeira questão diz respeito ao inciso I, art. 1º da referida lei, o qual diz respeito a 

imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. O entendimento sobre 

o que é imprescindível ou não se dará a partir como? Através de inquérito policial, 

testemunha das autoridades ou convencimento do juiz? Pode ser por qualquer um 

desses, em conjunto ou isoladamente. Tal subjetividade vulnerabiliza o suspeito, visto 

que não há nenhum esclarecimento quanto ao meio probatório utilizável nesse caso. 

A segunda questão diz respeito ao inciso II, quanto a ausência de residência fixa ou 

não fornecimento de elementos necessários a identificação do suspeito. Nesse inciso 

observa-se a figura da presunção. Esta, que deveria ser sempre de inocência, de 

acordo com seu princípio constitucional, se vê utilizada como meio de privação de 

liberdade do suspeito sem qualquer indícios de perigo a sociedade. 

O fato do indiciado não ter casa ou documento não enseja em prova de culpa ou fuga. 

Se assim fosse, as pessoas que moram nas ruas e as que perderam ou tiveram 

roubados seus documentos seriam encarceradas a qualquer tempo enquanto 

indiciados, constituindo grave violação do direito de ir e vir. 

Quanto ao inciso III, a subjetividade das “fundadas razões”, mesmo acompanhada de 

prova admitida na legislação penal não deveria afastar o direito de ir e vir do indivíduo. 

A natureza dos crimes elencados no referido inciso são flexíveis, devendo ser 

analisadas caso a caso, assim como a extensão do dano causado pelo delito, a fim 

de avaliar a necessidade da prisão temporária ou não. 

Dois importantes fatores contribuíram para o aumento da prisão provisória no estado 

do Rio: a lei de drogas 11.343 de Agosto de 2006 e a Súmula 70 do TJRJ. Sobre a 

primeira, ao despenalizar o uso de entorpecentes, criou a necessidade de critérios de 

distinção entre usuário e traficante. Tais critérios encontram-se elencados no artigo 

28, § 2 da referida lei, os quais são: natureza e quantidade da substancia apreendida, 
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local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstancias sociais e pessoais, 

conduta e antecedentes do agente.  

Tais critérios são verdadeiras obscuridades em lei, resultando num julgamento arbitral, 

o qual acaba estimulando o cárcere desenfreado dos menos favorecidos 

economicamente, alvos constantes da presunção criminosa. Os critérios subjetivos 

analisam o perfil do suspeito, na prática, com base em sua raça, cor, escolaridade, 

poder aquisitivo, bairro onde mora, aparência, trabalho, entre outros, tanto durante a 

instauração de inquérito, quanto na forma de abordagem dos policiais. O tratamento 

durante abordagem muda quando se diz o nome do bairro, por exemplo. 

Ressalte-se que o aumento no rigor e tempo da pena advindo da referida lei 

teoricamente justifica-se pelo comércio ilícito e não pelo dano causado pelo produto a 

saúde do indivíduo. Nesse sentido, o rigor da lei pouco ajuda no combate ao tráfico, 

visto que enquanto houver demanda haverá oferta. 

Quanto a Súmula 70 do TJRJ, esta afirma que "o fato de restringir-se a prova oral a 

depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação", 

dando força de prova testemunhal ao depoimento de policiais. Tal sumula vai de 

encontro ao disposto no Código de Processo Penal em seu artigo 155, que diz: 

Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
 

Nesse sentido, interpreta-se que o testemunho policial, por ser de caráter informativo 

a investigação, teoricamente não poderia ser considerado prova suficiente para 

condenar o suspeito a prisão provisória. Além disso, a força dada por tal Sumula ao 

testemunho das autoridades policiais fere o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

visto que o depoimento do suspeito, mesmo constituindo prova oral em favor deste, 

na avaliação do juiz, entre palavra contra palavra normalmente prevalecerá a da 

autoridade pública. 

Tal desequilíbrio de provas ainda piora quando relacionado ao crime de tráfico de 

drogas, no qual, utilizando-se dos critérios subjetivos da lei 11.343/06, a “cara ou jeito 

de bandido” seria mais uma causa de prisão provisória. Mais uma vez se faz presente 

a figura da presunção, no que diz respeito a idoneidade moral da autoridade policial, 
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que dependendo do interesse na causa pode prejudicar o acusado com seu 

depoimento. 

 Outro ponto importante é a validade do da prova testemunhal de autoridade policial 

em juízo, pois a memória dos fatos se perde com o passar do tempo, principalmente 

por conta da natureza de sua função, visto que a realização de prisões por diversos 

crimes são grande parte de seu trabalho. A morosidade processual na ação penal 

somada a tal fator compromete substancialmente a prova testemunhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

CONCLUSÕES  

 

Ao longo deste trabalho vimos que as leis são necessárias para a boa convivência em 

sociedade, não só regulamentando a conduta do indivíduo como legitimando direitos 

e deveres. O desrespeito a tais leis gera transtornos a sociedade e não pode nem 

deve ficar impune, pois assim como não há crime sem lei não há lei sem punição.  

O conceito de pena tem evoluído ao longo da história, principalmente no ordenamento 

jurídico brasileiro. Trocou-se os castigos e suplícios pela busca da ressocialização do 

indivíduo durante o afastamento deste do convívio social. As leis hoje buscam mais a 

remediação do criminoso do que a prevenção ao crime. 

Entretanto, apesar das nossas leis buscarem a ressocialização do preso, 

principalmente a Lei de Execuções Penais, estas não são cumpridas, chegando até a 

serem esquecidas pela sociedade. O reflexo desse descaso é visto hoje, no aumento 

da criminalidade, da insegurança, da violência e da desigualdade social e econômica. 

A solução para esses problemas não reside no endurecimento das leis e supressão 

de direitos, pois o desrespeito às leis penais no Brasil é sistêmico, principalmente no 

que diz respeito a corrupção. 

São muitos os desafios da ressocialização, e nenhuma solução mágica irá resolvê-los 

em tão pouco tempo. Para vencer tais desafios, o principal seria reinventar o sistema 

prisional, algo que requer uma grande quantidade de tempo, comprometimento e 

investimento do governo, e ainda sim os resultados seriam a longo prazo. 

A prisão como a conhecemos hoje não foi feita nem para animais, quanto mais para 

seres humanos. O ideal seria primeiramente reorganizar os presos, especialmente no 

estado do Rio, onde 1/5 dos presos cumprem pena por tráfico de drogas. A 

superlotação em celas e ausência de atividades laborais e educativas favorecem a 

perpetuação na vida criminal, com o recrutamento de cada vez mais pessoas, 

principalmente os jovens, para as temidas facções. 

Se a Lei de Execução Penal fosse devidamente cumprida, tal intercâmbio não existiria 

ou pelo menos diminuiria muito, pois o isolamento em cela individual permite ao preso 
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refletir sobre seus crimes sem temer pela própria vida. O preso que possui acesso a 

todos os direitos que lhe são garantidos por lei não precisa permanecer criminoso. 

O fato da população brasileira prezar pelo bem estar individual acima do coletivo dá 

força tanto a negligencia do Estado em garantir direitos do cidadão quanto ao aumento 

da criminalidade. É o pensamento do “se o Estado não me dá eu tomo”, “se não tenho 

meus direitos atendidos, não sou obrigado a cumprir os deveres”. 

Os desafios da ressocialização se encontram no não cumprimento das leis, na não 

individualização da pena, no excesso de prisão provisória e insuficiência de vagas nas 

prisões, ocasionando uma superlotação que nos faz pensar primeiro em devolver a 

dignidade humana e melhorar as condições de vida do preso antes mesmo de pensar 

em ressocializá-lo. 

É preciso rever o conceito de pena e seu cumprimento nos presídios brasileiros, 

buscando o efetivo respeito às leis que o regulamentam e elaborar alternativas junto 

ao Estado e a sociedade para a recuperação do preso e sua reinserção na sociedade. 

Para tanto, é preciso reestruturar a organização penitenciária, fiscalizar o uso de 

recursos destinados pela administração pública e trabalhar a recuperação da 

dignidade humana do detento e sua reabilitação para o convívio em sociedade, 

otimizando ao máximo seu tempo no presídio com atividades que garantam o seu 

retorno a sociedade e não a criminalidade. 

Para isso, é necessário enxergar o preso como ser humano novamente e fazê-lo 

enxergar isso também, reorganizar os presos de acordo com a LEP e não de 

convicções criminosas e facções, desburocratizar o acesso as prisões de programas 

sociais, aderir cada vez mais a métodos ressocializadores como o APAC, procurar 

meios de diminuir a excessiva prisão provisória e melhor administrar os recursos 

destinados aos estabelecimentos prisionais.    
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