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AQUILO, recordar o meu compromisso, a 
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tempo. O meu compromisso com o homem – o 

canudo desdobrado e em exposição, assim 
como aquele mural talhado em sangue. 
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trabalho coletivo. Estava ali para isso. Mas o 
fim a alcançar ainda lhe era confuso. Ou 
apenas feito de dor? 

Assis Brasil 
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RESUMO  

O objeto do presente estudo é analisar a execução da pena diante de sua  previsão legal 

no Brasil do século XXI, através da análise, também, das execuções e leis penais 

estipuladas durante a história do território nacional. A forma de aplicação da pena, no 

Brasil, ao longo da história, apresentou características sintomáticas no que tange ao 

contraste entre a execução e a lei. Tendo como consequência um sistema penal que é 

irregular no cumprimento da lei e prejudicial ao meio social como veremos mais 

adiante. Os métodos de pesquisa pretendidos nesta dissertação partem de verificação 

empírica através da análise histórica do sistema penal brasileiro, da análise de dados 

referentes à população carcerária e da análise conflitante entre teorias sobre a natureza 

da pena e seus fins mais eficientes. Este estudo está organizado através dos seguintes 

eixos: A natureza da pena, a história da pena no Brasil, as cadeias no século XXI e 

recomendações para o futuro da pena nacional. Como resultado, tem-se o cenário em 

que nasce a prisão no Brasil e apontamentos sobre a causa de mazelas específicas no 

sistema penal. 

 

Palavras-chave: Finalidade da pena; Sistema penal; População prisional; 

Execução Penal; Sistema Carcerário Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO. 

 

O sistema prisional brasileiro é um caos, mas esse caos é uma crise ou um 

projeto? A administração penitenciária se mostra insuficiente para estabelecer o controle 

sobre os presos e diversos casos de torturas, mortes e outras tragédias podem ser 

observadas diariamente na realidade penitenciária brasileira moderna. Este cenário faz 

com que a utilização da pena se afaste de suas finalidades legais. 

A finalidade com a qual se pune no Brasil possui uma enorme ligação com a 

existência e a manutenção deste nefasto cenário observável em nossos presídios. Os 

objetivos finalísticos da aplicação da pena são os motivadores do porquê da condenação 

penal sob um aspecto conceitual, pois é através da delimitação de uma finalidade que se 

busca o punir. 

O estudo sobre a finalidade da pena brasileira pode auxiliar no entendimento da 

utilização das penalizações e suas consequências para a sociedade. A análise do 

surgimento da pena brasileira, do histórico de sua utilização e do levantamento 

quantitativo, através de dados oficiais, de seu atual cenário é fundamental para 

explicarmos de que forma o Brasil alcançou o caos penitenciário. A finalidade da pena 

brasileira, na forma da lei, no Código Penal de 1940, durante 2018, abrange a 

retribuição e a prevenção, mas é importantíssimo entendermos como chegamos até isso 

e se a previsão legal condiz com a realidade. 
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O questionamento dos aspectos finalísticos das penas que se aplicam no país é 

uma consequência direta de um cenário onde o preso reincide e, por muitas vezes, tem a 

prisão como uma mácula sobre o preso muito mais potente do que aquela prevista na 

forma da lei. 

Este estudo busca analisar as experiências penais brasileiras que nos trouxeram 

até aqui, na elaboração das formas e dos fins penais adotáveis em território nacional, 

identificar processos sintomáticos presentes ao longo da adoção da pena de prisão e 

sugerir recomendações sobre os caminhos que devem ser tomados para superar os 

problemas causados pela adoção, prática, da finalidade da pena como conhecemos hoje, 

em 2018. 

A metodologia empregada neste trabalho fez uso do método dedutivo ao 

delimitar, através do raciocínio dedutivo de premissas universais aplicadas à realidade 

penal brasileira, quais são os limites que as considerações finais podem alcançar. Ao 

mesmo tempo, a partir de dados singulares e parciais (suficientes), identificar a conexão 

sistêmica entre os institutos jurídicos da pena postos em prática na história do Brasil, da 

Colônia à República. 

E, finalmente, através da dialética, exercitar a crítica da realidade prisional a fim 

de extrair as mudanças adotadas diante do decorrer da mudança dialética de significação 

da sociedade em matéria penal, seus pontos positivos, experimentados ao longo da 

história, e negativos, observáveis de acordo com seu momento. 

Foi adotado o método de procedimento histórico com a análise das Ordenações 

Filipinas, do Código Criminal de 1830, do Código Penal de 1890 e do Código Penal de 

1940. Na letra da lei, entender as consequências penais que regulam a sociedade durante 
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sua vigência e compará-las à realidade da execução da pena. Que, a partir da 

independência, adota a pena de prisão para a generalidade dos crimes. 

Através das estatísticas, reduzir os fenômenos sociológicos da execução e da 

condenação a finalidades atribuídas à pena real brasileira. E, em seguida, comprovar as 

relações dos fenômenos de aplicação da pena na sociedade entre si, e obter 

generalizações sobre suas naturezas. Para que, funcionalmente, seja estabelecido o 

desempenho de certas camadas do Estado em matéria penal. 

A lei foi interpretada, neste estudo, de forma exegética, onde o sentido da norma 

é concebido logicamente, historicamente e literal, principalmente, na figura de que ao 

prever a pena de prisão, deve se aplicar a pena de prisão e nada mais, nos processos que 

couberem. 

Foi realizada a pesquisa de natureza qualitativa, ao adotar, inicialmente uma 

etapa quantitativa, e, posteriormente, ponderar os dados obtidos para entender como 

funcionou a prisão no Brasil. Através da fonte bibliográfica de pesquisa em: livros sobre 

a natureza da pena conflitantes entre si mas que, quando comparados, apontam o 

processo civilizatório da pena brasileira; livros sobre a história dos presídios do Brasil; 

livros sobre a forma de punir adotadas pelo país; artigos científicos; levantamento de 

dados de informações penitenciárias; do relatório do Mecanismo de Combate e 

Prevenção a Tortura do Rio de Janeiro; da CPI do tráfico de armas; e do estudo de casos 

reais que tornaram refém a pena prevista em lei. 
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CAPÍTULO I. A HERANÇA PENAL BRASILEIRA: O OPIFÍCIO 

PENALIZADOR NACIONAL. 

 

 Estabelecer uma finalidade para a pena é um exercício civilizatório. Séculos na 

história do Brasil, e milênios na história do mundo, se passaram até que finalmente tal 

exercício fosse apontado numa direção democrática, ou como intitula Claus Roxin 

(2003, p. 81): “o sentido da pena na perspectiva de algum fim socialmente útil”. Isso 

porque a dificuldade de se pensar a pena como ferramenta de eficiência para o 

desenvolvimento social se encontra não só na própria natureza da penalização, mas 

também em nossa própria organização em sociedade. Não à toa, o direito penal e o 

processo penal são medidas, tal qual um termômetro, do quão democrático é um Estado 

de Direito (LOPES JR, 2018). 

  Francesco Carnelutti (2003, p. 14) compara a penalização “ao rebater de uma 

pelota” pois “quando alguém retorce a injúria recebida, poderia se dizer que a injúria 

retorna ao injuriador, da mesma forma que o eco faz retornar uma palavra a quem a 

pronunciou”. Desse modo, a pena vem sendo considerada um mal justificado, e 

originariamente, se estabeleceu como um direito natural exercidos pelos próprios 

particulares, referendados pela lex talionis1. Posteriormente, após milênios na história 

da humanidade, a organização das sociedades nas instituições do Estado conferiu a este 

o monopólio do jus puniendi, estabelecendo que a retirada de parcelas de liberdade seria 

                                                                 
1
 lex talionis: Atribuição de pena, literalmente, equivalente ao delito. "Fratura por fratura, olho por olho, 

dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido." Levítico 

24:20 do Velho Testamento. 
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retribuída com a proteção de mais amplas liberdades e direitos, dando conta do que 

passou a ser conhecido pela população como "segurança pública".  

A partir dos séculos XIV e XV, nas palavras de Carla Appollinario, ao analisar a 

obra de Michel Foucault, (CASTRO 2010, p. 246) houve "(...) o confisco do delito pelo 

Estado, ou seja, o Estado agora ocupava o lugar do ofendido e passava a exigir 

punição.". Não obstante, responsabilidade exclusiva do Estado, manteve a pena como 

instituição do martírio por adotar, originariamente, graças ao poder entregue aos 

tribunais eclesiásticos católicos no ocidente, inclusive no Brasil, no que Friedrich 

Nietzsche chama de "olhar hipnótico do pecador, movendo-se sempre na mesma direção 

(na direção da "culpa", como a única causa do sofrer)." (NIETZSCHE, 1887, p. 59). E 

assim justificando uma finalidade plenamente retributiva da pena ao basear-se no 

sofrimento como redenção da culpa. 

 Contudo, tornar a reação à uma ofensa uma instituição pertencente ao Estado, 

atribui à pena o peso de carregar consigo um princípio de eficiência. Ou seja, ter como 

objetivo final algum bônus para a sociedade, não se constituindo como mera vingança 

institucionalizada.  

Porém, transmutar a finalidade da pena, originariamente retribucionista, para um 

propósito civilizador, encontra diversos obstáculos, entre eles a vontade dos ofendidos, 

que, imersos em uma cultura punitivista (COSTA, 2017), esperam a retribuição e criam 

com isso uma identidade histórica popular da finalidade da pena, que deve ser sanada 

pela instituição penalizadora vigente. Assim, é possível perceber que a reação do Estado 

está intrinsecamente ligada ao estágio de desenvolvimento da sociedade organizada 

nesta instituição. 
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 Essa identidade histórica é a herança penal do sujeito de direito quanto à pena. 

No Brasil, a história das penas, suas respectivas finalidades e formas da execução, nos 

trouxeram até o presente patamar penalizador em que estrela o sistema carcerário desde 

1830. 

 O redirecionamento da finalidade da pena brasileira se deu ao longo de seus 

códigos em matéria criminal, mas para explicar o porquê de um estágio de 

desenvolvimento das estruturas do sistema penal, é necessário entender de onde ele 

veio. Entender a herança penal significa expor os vícios aos quais a execução penal se 

tornou refém.    

E a fim de estabelecer a verdadeira herança penal brasileira, devemos priorizar a 

análise penalizadora a partir de um marco histórico que permita a observação completa 

da personalidade da pena no Brasil. Tomando como ponto de partida o momento penal 

em que já havia uma unidade no tratamento penal em território nacional.  

Tal marco se concretiza em 1603, enquanto o Brasil ainda existia como colônia, 

com a elaboração das Ordenações Filipinas e as disposições criminais previstas em seu 

Livro V. Pois é este o nosso primeiro ancestral em matéria penal cujos métodos foram 

adotados de forma institucionalizada e cuja pena possuía algum propósito mensurável. 

 

I.1 A PENA COLONIAL DAS ORDENAÇÕES FILIPINAS. 

 

As Ordenações Filipinas foram elaboradas em 1603 pela União Ibérica em nome 

do rei Felipe II de Portugal, a fim de unificar um senso de justiça, e consequentemente 

um senso de pena, comum a todos os territórios por ela controlados. Tal égide jurídica 

configurava um amparo único que garantiria, tanto aos colonos quanto aos 
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colonizadores, a uniformidade da justiça nos territórios que hoje compõem Portugal, 

Espanha e todas as colônias que lhes pertenciam. Tal unificação não versava sobre 

equalizar o tratamento dos homens entre si, mas de equalizar o senso de justiça tolerado 

pela coroa, pois todo crime atinge a pessoa do rei, logo todo crime possuía alguma 

natureza de lesa-majestade (MOTTA, 2011, p. 28).  

Nas ordenações, diferentes penas e procedimentos processuais eram aplicados ao 

mesmo delito de acordo com a condição financeira do réu. Como pode-se observar, por 

exemplo, ao analisar o texto do Título XXV do Livro V “Do que Dorme com Mulher 

Casada”, que previa o crime de adultério condenando o amante à morte, exceto se o 

adúltero possuísse mais abastada condição financeira que o marido da referida mulher 

casada. Ou, também, se este fosse Fidalgo, enquanto o marido fosse Cavalleiro ou 

Scudeiro; Ou, se o adúltero fosse Cavalleiro ou Scudeiro enquanto o marido fosse peão. 

Para esses casos “excepcionais” existia previsão legal afirmando que “não farão as 

Justiças nelle execução, até nol-o fazerem saber, e verem sobre isso nosso mandado”.  

Fica, portanto, evidente uma preocupação diferenciada dos meios de aplicar 

penalizações de acordo com a pessoa do réu e seu papel na sociedade. Uma espécie 

arcaica de individualização da pena, que expõe que, já desde o nosso primeiro instituto 

penal, havia insegurança na finalidade retribucionista da pena quando esta tratava de 

aplicar-se sobre camadas dominantes da sociedade.  

Vale salientar, também, que tal prerrogativa de “foro privilegiado” se embasava 

em livro próprio dentre as Ordenações. Pois o Livro II que compunha as Ordenações 

Filipinas intitulado “Direito dos Eclesiásticos, do Rei, dos Fidalgos e dos Estrangeiros”, 

era encarregado de prever as garantias especiais pertencentes a cada tipo de indivíduo 

na sociedade vigente. 
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 As Ordenações eram compostas por cinco livros, cujos capítulos versavam sobre 

diferentes matérias. Em matéria penal destacava-se o Livro V, organizado em 143 

capítulos que apontavam de forma exemplificativa o fato delituoso, sua respectiva pena, 

a motivação punitiva e, consequentemente, sua finalidade. Quanto às penas, nos elucida 

Manoel Barros da Motta: 

No arsenal de penas estavam: a “morte natural”, a “morte natural 

cruelmente”, a morte pelo fogo até ser feito o condenado em pó para que não 

tivesse sepultura ou memória, açoites, com ou sem baraço, pregão pela 

cidade e vila, degredo para galés, África, Índia, Brasil ou, ainda, Castro 

Marfim, para fora do Reino ou da vila ou do bispado, mutilação ou corte das 

mão, da língua, queimadura com tenazes ardentes, confisco (como pena 

principal ou acessória), multas, capela de chifres na cabeça (para os maridos 

que condescendiam), polaina ou enxaravia vermelha na cabeça(usada pelas 

alcoviteiras que partiam para o desterro). (MOTTA, 2011, p. 13-14) 

 Cabe observar que a reclusão não figura no rol de penas adotadas pela coroa, 

somente os castigos corporais, morais e as diferentes formas de exílio. As prisões eram 

utilizadas de forma provisória enquanto o apenado aguardava a condenação ou o dia da 

execução de sua pena final. Com a aplicação da pena, não se esperava a ressocialização, 

a prevenção de crimes futuros ou evitar a reincidência daqueles que já haviam sido 

condenados pela justiça, a pena era aplicada a fim de restaurar a ordem na sociedade, 

pois, instintivamente um delito é enxergado como um débito frente à sociedade 

enquanto a pena serviria como pagamento deste débito. Ou, como nos esclarece 

Carnellutti: 

Qualquer definição que se pretenda dar do delito faz referência à desordem. 

Em tal conceito resolve-se a violação de uma lei. A desordem é como uma 

ruptura de equilíbrio, que coloca em movimento forças para restabelecê-lo. À 

desordem deve seguir algo para eliminá-la. Este algo é a pena, cuja razão, 

portanto, consiste na restauração da ordem violada. Assim se vê que a pena é, 

naturalmente, um igual, porque é um contrário do delito. (CARNELLUTTI, 

2003, p. 16) 

Tais forças que reestabeleceriam o equilíbrio da ordem social, ao adotar penas 

atrozes como método, apontam o quão grave eram considerados os atos delituosos que 

desafiassem a paz do rei. Tal arsenal expõe que a pena executada no Brasil durante 227 
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anos, de 1603 até 1830, tinha como finalidade retribuir o mal causado de forma 

“equivalente”, castigando e/ou exilando o corpo dos infratores, retirando seus bens e 

lhes atribuíndo má fama por meio de humilhações públicas. O retribucionismo presente 

em tais modalidades de penalização buscava a proteção de bens exteriores ao homem 

comum, sendo eles a força eclesiástica e a figura do rei. Subsidiariamente, entregando à 

população algo para chamar de justiça em forma de espetáculo.  

A fim de exemplificar a utilização espetacular da pena, podemos tomar como 

referência o suplício da execução dos Távoras. Em 3 de setembro de 1758, houve uma 

tentativa de regicídio na qual o rei Dom José I foi atingido por tiros de fuzil quando 

retornava à sua residência após um encontro com a marquesa de Távora. Os principais 

condenados pela tentativa de homicídio foram o duque de Aveiro, o conde de Atouguia, 

os marqueses velhos de Távora, seus filhos Luis Bernardo e José Maria, Brás José 

Romeiro,João Miguel, Manoel Álvares, Antônio Alves Ferreira e José Policarpo de 

Azevedo, estes últimos, teoricamente, teriam sido aqueles que efetuaram os disparos. 

Durante a instrução criminal, todos foram interrogados mediante tortura, rápida e 

sigilosamente. 

Conforme nos aponta Manoel Barros da Motta (2011, p. 39) quanto ao local 

onde foram executadas as penas: “em cadafalso alto, que será levantado, de sorte que 

seu castigo seja visto de todo o povo a quem tanto tem ofendido o escândalo de seu 

horrorosíssimo delito”. Quanto às penas, o duque de Aveiro foi sentenciado a ser 

“rompido vivo, quebrando-se-lhe as oito canas das pernas e dos braços”. José 

Mascarenhas foi queimado vivo e suas cinzas foram jogadas ao mar afim de lhe apenar, 

também, com o esquecimento. Além, consequentemente, do confisco de todos os bens 

dos condenados por parte da coroa e a cassação e anulação de todos os títulos dos 
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apenados citados. Todos os outros condenados foram brutalmente espancados e 

executados publicamente, com excessão da marquesa de Távora, que foi decapitada. 

Pode-se observar que os atos delituosos que ameaçavam a coroa ou a igreja eram 

punidos com uma atroz voracidade quando comparados aos demais tipos penais 

definidos no Livro V.  Nas Ordenações, a proteção da figura do rei, ao tipificar condutas 

como crimes de lesa majestade: dizer mal do rei; abrir suas cartas; descobrir seus 

segredos; lhe dizer mentira; pedir esmola ou imprimir livros sem sua autorização, expõe 

que um dos objetivos da existência de um compilado jurídico geral consistia na defesa 

do Estado (na figura do Rei) em razão do povo, justificando o teor retribucionista da 

pena, pois  alegando o mal causado, penaliza-se o infrator. E, assim, teria a figura do 

Monarca sua imagem reestabelecida e regenerada.  

Sob a mesma ótica funcionava a defesa da igreja, que, subsidiariamente, adquiria 

seu poder da realeza, já que tal realeza é justificada religiosamente. Pois o absolutismo 

em nossas terras era estruturado na teoria do direito divino dos reis, onde o monarca era 

uma figura sagrada. Ou, como afirma Jacques-Bénigne Bossuet (1709, página 12), um 

dos principais teóricos do direito divino dos reis, em sua obra “Politique Tirée de 

L’Ecriture Sainte”, de 1709: Le gouvernement monarchique est le meilleur. S’il est le 

plus naturel, il est par conséquent le plus durable, et de là aussi le plus fort.2. 

 Enquanto os tipos penais que lesavam a figura do monarca visavam protegê-lo 

do povo, os tipos penais de fundamento eclesiásticos buscavam proteger os costumes 

adotados pela igreja frente às condutas incoerentes à moral cristã. Ou seja, a justiça seria 

acionada em casos onde a versão cristã da moral sofresse alguma ameaça. Tipificando 

rigorosamente, por exemplo, a sexualidade feminina, ao elaborar 15 capítulos que 

                                                                 
2
 "O governo monarquista é o melhor. Se ele é o mais natural, ele é por consequência o mais durável, e, 

portanto, o mais forte". [tradução livre] 
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discutem, especificamente, condições da mulher na sociedade e as punições devidas 

àquelas que as violassem. Ainda em defesa do credo, encontram-se outros 11 capítulos 

que tinham como objetivo a punição violenta daqueles que praticassem condutas que 

fossem de encontro com os textos bíblicos, entre eles a prática da feitiçaria. 

Nesse sentido, vale recordar os ensinamentos de Nietzsche (1887, p. 26), que 

analisando a polêmica que ronda a genealogia da moral, afirma que para entendê-la 

deve-se observar a ligação direta que a moral possui com os conceitos de "bom" e 

"mau". Onde para a moral cristã, consequentemente, seria "bom" aquilo que a 

sustentasse em sua posição, e "mau" aquilo que a ameaçasse. Com a criação de tribunais 

eclesiásticos e a previsão de ilícitos de competência deste juízo, procurava-se a 

manutenção dessa instituição de poder no que tange à manutenção de suas práticas 

diante daqueles que confrontassem seu modo de conceber a moral da nação. Pois a pena 

era utilizada, subsidiariamente, como instrumento de salvação resultante de um longo 

processo de espiritualização e "divinização" da crueldade que é a pena. 

É de suma importância observar que tal bárbaro compilado jurídico regeu a 

justiça brasileira pelo histórico período de 227 anos corridos até que fosse elaborado o 

primeiro Código Criminal exclusivamente brasileiro. Os códigos subsequentes às 

Ordenações não alcançaram nem a metade de tal vigência, tendo sido o mais duradouro 

deles o nosso atual Código Penal de 1940, que já conta 78 anos (no presente ano de 

2018) e diversas alterações. 

 As Ordenações Filipinas formaram o marco inicial que estabeleceu a forma com 

a qual a pena seria aplicada no Brasil, de forma que sua finalidade se tornou 

gradativamente intrínseca ao povo e foi concretizada em demanda popular por justiça. 
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I.2 O SURGIMENTO DA IDENTIDADE PENAL BRASILEIRA COM O 

CÓDIGO CRIMINAL DE 1830. 

 

 Mesmo com a chegada da família real portuguesa e a transferência da Corte, não 

houve mudança significativa em matéria penal até que, em 1824, após a independência 

e um crescente ímpeto civilizatório, fosse criada a Constituição do Império do Brasil 

estabelecendo em seu artigo 179 a abolição “dos açoites, da tortura, da marca de ferro 

quente e de todas as demais penas cruéis”. Sem dúvida um marco histórico em matéria 

penal e o prelúdio de uma mudança institucional do formato punitivo nacional. 

Entretanto, tal disposição constitucional não prevê o fim da pena de morte nem da 

prisão perpétua. E ambas as penas serão previstas legalmente no novo Código Criminal, 

promulgado cerca de 6 anos após a nova Constituição. 

No dia 16 de dezembro de 1830, com a promulgação do Código Criminal, o 

processo civilizatório começa a influenciar o instituto da pena. E oposto às Ordenações 

Filipinas, passa-se a elencar os tipos penais em artigos que apontam, taxativamente, 

somente as condutas delituosas e suas respectivas penas. Tornando então a busca pela 

finalidade da pena no Código Criminal de 1830 dependente da interpretação do disposto 

na letra da lei e da análise da inauguração do sistema carcerário brasileiro em sede de 

execução e garantia da pena.  

Apesar da manutenção da proteção penal dada ao poder hierárquico da coroa e 

do clero, o novo código trazia consigo, pela primeira vez em solo nacional, a proteção 

do indivíduo, inaugurando previsões legais que buscavam proteger o cidadão das 

arbitrariedades naturais ao exercício punitivo, como o erro judicial e a prisão arbitrária, 

sem culpa formada.  
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 O novo Código passa a estabelecer que os crimes serão divididos em 3 tipos: Os 

crimes públicos, os crimes particulares e os crimes policiais. 

Quanto às penas vigentes no novo Código, novamente, nos elucida Manoel 

Barros da Motta: 

O arsenal das penas estabelecido pelo Código Criminal de 1830 compunha-se 

da morte na forca (artigo 38); galés (artigo 44); prisão com trabalho (artigo 

46); prisão simples (artigo 47);  banimento (artigo 50); degredo (artigo 51); 

desterro (artigo 52); multa (artigo 55); suspensão de emprego (artigo 58); 

perda de emprego (artigo 59). Para os escravos, havia ainda a pena de açoite, 

caso não fossem condenados à morte nem às galés. Depois do açoite, o 

escravo deveria ainda trazer um ferro, segundo determinação do juiz. 
(MOTTA, 2011, p. 78) 

A compreensão das inovações no rol de penas do novo Código deve levar em 

consideração que "todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que 

correspondem às suas relações de produção." (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p. 

20). Não foi por coincidência que a pena de prisão com trabalho surgiu neste momento 

da história brasileira. Após a independência, passou a existir a manufatura e uma 

indústria plenamente nacional. Logo em seguida, a pena passou a ser observada de 

forma que sua aplicação correspondesse com as novas relações de produção que 

surgiram com o processo de independência. Alguns anos após a promulgação do Código 

Penal de 1830, os condenados a penas de trabalho perpétuo passaram a compor uma 

classe numerosíssima de presos no país (MOTTA, 2010, p. 269), contudo, o trabalho 

deveria ser realizado em obras públicas e muitas províncias não possuíam obras 

públicas que precisassem de trabalhadores e também não possuíam casas de correção 

próprias. 

A pena de morte, as formas de exílio e os castigos corporais deixaram de possuir 

seu antigo protagonismo. A pena abdicou de seu mais feroz caráter de puro “fazer 

sofrer”, pois passou a adotar, também, a teoria da prisão para além da custódia. Criou-se 

uma instituição que, nas palavras de Foucault (2009, p. 222) “tem que ser a maquinaria 
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mais potente para impor uma nova forma ao indivíduo pervertido” na medida em que 

“seu modo de ação é a coação de uma educação total”.  

Prender um indivíduo, ainda segundo Foucault (2009, p. 223) é um aparelho 

disciplinar sobre todos os aspectos da individualidade de um ser: “seu treinamento 

físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral” e 

“suas disposições”. Reforma-se o punir entregando ao Estado a responsabilidade sobre 

as vontades do réu, e não somente a antiga responsabilidade de equalizar o mal causado 

pelo condenado, isto é, de buscar atingir um coeficiente neutro, tendo “a pena como um 

número negativo, de modo que a soma dela com o delito, enquanto o segundo mal seja 

verdadeiramente igual ao primeiro, deveria ser zero.” (CARNELUTTI, 2003, p. 19) 

 A pena de prisão, teoricamente, deve buscar da forma mais eficiente possível, 

entregar um aprimoramento da população por meio da reforma do indivíduo. Para isso, 

a prisão adota como princípio o isolamento, em dois sentidos. Primeiramente, isolar o 

condenado de seu mundo exterior, de tudo aquilo que lhe motivou a realizar a infração e 

das cumplicidades que facilitaram a realização do delito. Em segunda instância, isolar o 

apenado do restante da população carcerária, no que lhe couber, a fim de assegurar o 

caráter individualizante da pena. 

Conforme nos esclarece Michel Foucault (2009, p. 222-223), o sistema 

penitenciário de aprisionamento, caso não administre corretamente seus apenados, deixa 

de “abafar os complôs e revoltas que se possam formar”, deixa também de “impedir que 

se formem cumplicidades futuras ou nasçam possibilidades de chantagem (no dia em 

que os detentos se encontrarem livres)” e de “ criar obstáculo à imoralidade de tantas 

associações misteriosas”. Ou seja, o controle de reclusão é o que impede que a prisão se 

torne um microcosmo das ações delituosas, onde os presos encontram-se apenas 
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suspensos de suas condutas criminosas diante do mundo exterior, mas que continuem a 

delinquir dentro do meio social que é a prisão. Tal descontrole se resumiria na perda da 

penitenciária para os próprios presos – o que, como veremos, vem ocorrendo em nossa 

realidade contemporânea. 

 A fim de concretizar tais objetivos penalizadores, o Brasil cria seu modelo 

penitenciário de aprisionamento fundamentando-o como peça central de um novo 

sistema institucionalizado na eficiência punitiva. Tais instituições encarceradoras 

deveriam seguir o modelo do panóptico proposto por Bentham (MOTTA, 2010, p. 104). 

E a fim de exemplificar a execução da pena à nação, o Império cria a Casa de 

Correção da Corte, fazendo nascer a prisão no Brasil. Entretanto, apesar da 

promulgação do código ter se concretizado em 1830, a construção da Casa de Correção, 

primeira prisão-modelo do Brasil, contaria com quatro raios nos quais seriam cumpridos 

diferentes formatos de encarceramento (MOTTA, 2010, p. 107). Entretanto, somente 

um dos raios foi entregue em 1850 quando a penitenciária foi dada como “concluída”. E 

neste período de 20 anos, ainda durante sua construção, já se evidenciava a falha na 

tentativa de transposição do efeito panóptico da penitenicária por questões 

arquitetônicas intrínsecas às disposições das celas e da administração carcereira 

(MOTTA, 2010, p. 111-112). 

O novo Código evidencia em seu artigo 33 a inauguração do garantismo penal 

brasileiro, prevendo que nenhum crime poderia ser punido com pena não estabelecida 

em lei – princípio da legalidade. Ou seja, ao apenado com pena de reclusão deve-se 

garantir a plenitude da condenação, por exemplo. Entretanto, a reclusão, que seria a 

subtração da liberdade por parte do Estado, acaba trazendo em sua companhia uma série 

de penalizações advindas da realidade da própria penitenciária. 
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 Antes da conclusão da Casa de Correção, provisoriamente, estrelavam no 

sistema penitenciário da Corte as prisões de Santa Bárbara e o Aljube. Ambas não 

demoraram a alcançar a superlotação e conduzir seus presos à situação de miséria 

(MOTTA, 2019, p. 91). Pois, apesar da reforma punitiva que passou a adotar a pena-

prisão como norteadora da justiça nacional, a finalidade da pena manteve-se 

retribucionista. Teoricamente, a Casa de Correção, quando iniciado seu funcionamento, 

se destacaria dentre os demais modelos prisionais pois seria elaborada de forma a 

imunizar-se dos males sujeitos ao descontrole de uma instituição penalizadora 

(MOTTA. 2010, p. 114-115). 

Esta Casa de Correção seria eficientemente uma reformadora da população 

infratora do Império pois adotou como principal finalidade de execução da pena os 

aspectos finalísticos da prevenção, buscando alcançar resultados semelhantes aos 

obtidos com as experiências realizadas nos Estados Unidos da América (MOTTA, 2010, 

p. 97). Entendido de forma bipartida entre a prevenção geral – positiva e negativa; e 

especial – positiva e negativa. 

Sendo a prevenção geral negativa: a prevenção pela intimidação diante do 

combate à impunidade e a prevenção geral positiva: a tentativa de infundir ao 

imaginário popular o respeito a determinados valores promovendo uma integração 

social ao influenciar as condutas da população (SANCHES, 2015, p. 384) 

E, sendo a prevenção especial negativa: a promoção do combate à reincidência 

se utilizando da pena como ferramenta de ação. Enquanto a prevenção especial positiva 

tem como fundamento a ressocialização/regeneração/recuperação do preso para que este 

retorne "apto" ao convívio em sociedade (SANCHES, 2015, p. 384). 
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A prisão modelo, de acordo com o relatório da Comissão Inspetora da Casa de 

Correção da Corte (1874, p. 213-214), já havia frustrado suas expectativas panópticas 

no momento de sua construção, contudo, no que tange à garantia da reclusão, questões 

estruturais como a higiene e a saúde do preso poderiam ser concretizadas (MOTTA, 

2010, p. 106-107). 

Entretanto, sob a égide de reformar o aprisionamento que até então servia ao 

propósito da detenção, a Casa de Correção da Corte falha. Pois seus muros passam, com 

o tempo, a apresentar os mesmos vícios de todas as outras instituições. O 

aprisionamento em massa rapidamente leva a população carcerária ao nível de 

superlotação e com isso, gradativamente, perde o Estado o controle sobre o isolamento 

penalmente previsto dos apenados entregando-lhes, na verdade, um sofrer que não se 

encontra nos limites previstos em lei. 

A instituição-prisão não foi o único experimento no opifício penalizador 

instaurado com a independência do Brasil. A procura pelo formato punitivo 

aprisionador de maior eficiência tentou também o formato de prisão-exílio. Que tem 

como seu maior expoente o complexo penitenciário de Fernando de Noronha (MOTTA, 

2010, p. 259). 

As colônias penais aparecem no cenário brasileiro como uma segunda tentativa 

de concretizar a reforma penal proposta pelo Código Criminal de 1830. Pois as prisões 

do Império falharam de forma unânime na concretização do viés humanizador que 

aboliu as penas atrozes. A prisão havia se tornado uma instituição de sofrimento nos 

corpos dos condenados devido aos males da superlotação, da violência e da pobreza de 

suas estruturas. 
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Em contrapartida, alegava-se que uma ilha-prisão poderia melhorar a qualidade 

de vida dos apenados, pois a degradação das prisões do continente havia alcançado um 

estado lamentável de encarceramento. Ao mesmo tempo, defendia-se que isolar 

criminosos garantiria maior segurança à população pois afastaria uma fatia criminosa de 

população dos centros urbanos. Para tal fim, de acordo com Manoel Barros da Motta 

(2010, p. 258), o presidente da província de Pernambuco aconselhou a utilização do 

arquipélago de Fernando de Noronha. Tal colônia penal abarcaria até mil detentos que 

poderiam subsistir de recursos retirados da própria ilha através do laboro dos próprios 

presos, onde o Estado estaria livre de pressões populares e poderia garantir a ordem na 

instituição de execução da pena de prisão com trabalho. 

Houve sucesso durante determinado período, mas o ritmo acelerado de 

encarceramento fez com que o caos ressurgisse da ordem inicialmente criada em 

Fernando de Noronha, e, em pouco tempo o arquipélago tornou-se o que Barros da 

Motta chama de antimodelo do ideal da disciplina carcerária.  

Os presos viviam livres de qualquer obrigação, os condenados à prisão não 

ficavam presos e possuíam casas próprias onde recebiam visitas de guardas e de pessoas 

de fora da ilha, os condenados às galés não ficavam acorrentados em momento algum 

nem possuíam qualquer obrigação real de trabalhar (MOTTA, 2010, p. 263). As galés 

eram penas de trabalho forçado, para o Estado, previstas no artigo 44 do CC de 1830, os 

condenados deviam andar com calcetas nos pés e correntes entre as pernas pois muitas 

vezes a pena de galés era cumprida, exatamente, em galés: uma embarcação comum da 

época que precisava de um grande número de marujos para velejar perfeitamente. Com 

a utilização de condenados na mão de obra, consequentemente haveria uma tremenda 

queda no custo de translado do navio. 
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A "moralização", que seria o combustível da "regeneração" proposta pelo 

Império no trato penal, tornou-se impossível em Fernando de Noronha, visto que a falta 

de intimidação e controle transformou o arquipélago em um cenário caótico em que os 

presos misturavam-se entre si livremente e, basicamente, viviam na ilha como se a pena 

que lhes foi imposta fosse uma simples mudança de endereço. Contudo, essa nova 

vizinhança onde o condenado passou a morar contava, em 1880, 1.050 homicidas, 700 

condenados à galés perpétuas ou prisão com trabalho forçado perpétuo, 130 criminosos 

de furto e roubo e outras centenas de presos (MOTTA, 2010, p. 264-264). 

Na ilha viviam também diversas mulheres e crianças, principalmente porque, 

como transitavam livremente, com o tempo os homens presos passaram a receber visitas 

e se misturarem com as condenadas mulheres que habitavam Fernando de Noronha. As 

crianças nascidas nessa nova vizinhança viviam um ambiente sem qualquer tutela do 

Estado onde haviam: 

Número excessivo de presidiários condenados a todos os tipos de pena, desde 

a de morte até a de galés, e prisão simples misturados; condenados à pena de 

morte e galés ali esquecidos; aplicação do regime militar aos presidiários 

distribuídos em 15 companhias cuja direção era constituída por presos; 

mulheres casadas com condenados, outras vivendo com eles; e, segundo 

relatório, muitas outras se prostituindo, mesmo adolescentes de 11 a 12 anos 
encontravam-se ali com sífilis (MOTTA, 2010, p. 262). 

 A autoadministração dos presidiários fez retornar a pena de açoite, onde o 

condenado que cometesse algum ato passível de repreensão dentro do arquipélago seria 

açoitado com raiz de gameleira e o número de vezes dependeria da gravidade do delito, 

e para os casos mais graves, havia acompanhamento médico para que o preso 

sobrevivesse (MOTTA,2010, p. 265). 

Estimava-se que medidas urgentes deveriam ser tomadas para que as ilhas 

pudessem funcionar como a prisão na forma em que foi concebida. Entra elas a retirada 

das mulheres da ilha, o fim da agência de correios que existia em Fernando de Noronha 
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por onde os presos se comunicavam livremente com quem quisessem e uma maior 

presença militar que pudesse auxiliar no controle disciplinar dos presos (MOTTA, 2010, 

p. 267). 

O descontrole foi aumentando à medida em que o ritmo de encarceramento 

aumentou, houve um momento em que a prisão foi habitada por cerca de 3.000 presos. 

Ou seja, Fernando de Noronha foi concebida em diferente formato, mas padeceu do 

mesmo mal que afligia as prisões do continente: a perda do controle. A ilha-prisão havia 

se tornado a prisão central do Império pois, com o tempo, deixaram de ser mandados 

para lá somente aqueles condenados cuja pena deveria ser cumprida em colônia penal e 

passaram a ser mandados para Fernando de Noronha, praticamente, todos os tipos de 

presos, de todos os estados, que não cabiam em outras instalações penitenciárias 

(MOTTA, 2010, p. 269).   

As plantações e o gado da ilha foram sumindo gradativamente graças às secas e 

o fim das áreas de pastagem, com isso tornou-se impossível a subsistência dos presos 

através de recursos da própria ilha e a fonte de alimento dos aprisionados em Fernando 

de Noronha partia, basicamente, do Estado através de rações que eram mandadas para a 

ilha (MOTTA, 2010, p. 270).  

E somente com o advento da República, a "ilha-prisão" foi desativada em 3 de 

dezembro de 1894, através do Decreto n° 226 que proibiu que Fernando de Noronha 

recebesse novos sentenciados e que mandou União entregar todos os presos dali para a 

responsabilidade dos estados. Tal medida foi parte de um plano de fortalecimento de um 

cenário político em que os estados da Federação tivessem mais poder (MOTTA, 2010, 

p.274). Com o tempo, o arquipélago voltou a ser utilizado pelo estado de Pernambuco 
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para fins distintos da prisão. Mas no mesmo ano, em 1984, na Ilha Grande, no Rio de 

Janeiro, é inaugurada a Colônia Correcional de Dois Rios (SANTOS, 2006, p. 445). 

Veremos, mais adiante, o quão similar foi essa experiência do surgimento do 

caos em Fernando de Noronha com o ocorrido nas prisões brasileiras a partir do início 

do século XXI. Veremos, novamente, o descontrole fundamentado na incapacidade 

mostrada pela administração penitenciária de, propriamente, administrar a população 

prisional. 

Ao tentar "humanizar" a pena, abolindo suas modalidades atrozes e atribuindo 

protagonismo à privação de liberdade, o Brasil buscava encontrar uma solução para a 

criminalidade ou somente uma nova roupagem para, através do sofrimento, reforçar 

suas instituições de poder? 

 

 

 

 

I.3 A PENA REPUBLICANA DO CÓDIGO PENAL DE 1890. 

 

 Em 15 de novembro de 1889, o Brasil tem sua República proclamada através de 

um golpe político-militar. O fim do monarquismo constitucional-parlamentarista 

nacional foi resultado da queda de prestígio da coroa ao longo de décadas de desgastes 

em matérias sociais, econômicas e políticas. Em matéria penal, as discussões travadas 

pela sociologia e criminologia da época apontavam para a necessidade da adoção de um 

sistema integrado com um tom condizente diante da inauguração de um novo tempo 

através de uma nova política que cria uma nova realidade histórica (MOTTA, 2010, p. 
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294).  e menos de um ano após a proclamação da República, no dia 11 de outubro de 

1890, foi promulgado o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. 

 Assim como nas reformas penitenciárias proposta pelo Império, que pretendiam 

o aprisionamento do indivíduo para regenerá-lo através do sofrimento e do trabalho, o 

advento da República trouxe uma nova tentativa de fazer valer as disposições legais. 

Principalmente pelo fato de que um novo Estado significou uma nova finalidade da 

pena. Pois o Império procurou punir com o objetivo de manter suas instituições de 

poder, em especial na figura do monarca, enquanto uma República, teoricamente, pune 

com o objetivo centralizado no cidadão. 

Houve grande mudança com a promulgação do novo Código, pois através dele o 

Estado limitou seu próprio poder, estabelecendo tipos de penas menos radicais e limites 

à subtração de liberdades. Entretanto, ainda se utilizou da proibição de condutas a fim 

de resguardar questões morais e questões descaradamente fundamentadas na proteção 

do ideal cristão. Podemos tomar como exemplo a manutenção da tipificação do crime de 

feitiçaria, presente nas Ordenações e no Código do Império, através do artigo 157 

atribuindo à prática a pena de seis meses a um ano de prisão celular, além de multa. 

 O novo Código trouxe um novo rol de penas, em seu artigo 43: 

 Art. 43. As penas estabelecidas neste codigo são as seguintes: 

    a) prisão cellular; 

    b) banimento; 

    c) reclusão; 

    d) prisão com trabalho obrigatorio; 

    e) prisão disciplinar; 

    f) interdicção; 

    g) suspensão e perda do emprego publico, com ou sem inhabilitação para 

exercer outro; 

    h) multa. 

 Passa-se a adotar o encarceramento para a generalidade dos crimes. A República 

de lema positivista que passa a vigorar no Brasil aprofunda ainda mais um ideal 
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garantista em relação ao seu sistema penal. Cabe ressaltar que este foi o Código que 

estabeleceu que nenhuma pena de reclusão poderia ultrapassar 30 anos de execução 

(artigo 44). Limite penal este que até hoje é adotado em relação à longevidade da 

reclusão. Reclusão esta que, de acordo com o artigo 47, deve ser cumprida em 

fortalezas, praças de guerra ou estabelecimentos militares. A prisão com trabalho deve 

ser cumprida em penitenciárias agrícolas como a de Fernando de Noronha ou em 

presídios militares, conforme previsão do artigo 48. E, finalmente, a prisão disciplinar é 

cumprida em estabelecimentos industriais especiais, previsto no artigo 49. O novo 

Código traz consigo, também, as hipóteses de progressão de regime. 

 Afim de estabelecer uma identidade penal para a época de atuação do Código 

Penal republicano, deve-se ainda tomar como protagonista o sistema penitenciário. O 

fim do Império entregou ao novo regime somente 5 penitenciárias em todo o território 

nacional, e não havia possibilidade do cumprimento de todos os tipos de pena previstos 

em lei nestes cinco complexos penitenciários. Ou seja, no regime da pena previsto 

legalmente, dependendo da instalação penitenciária ao qual fosse encaminhado o réu, 

não necessariamente existiu um regime de execução da pena condizente com o previsto 

na condenação. Tal falta de compatibilidade teórico-prática foi observada no Império, 

repete-se no advento da República e, como veremos mais adiante, está presente no 

sistema penal brasileiro do século XXI. 

Ainda sobre a discordância da previsão legal diante da execução, nas palavras do 

então ministro da justiça Campo Salles, em seu relatório de 15 de janeiro de 1891, “As 

cadeias construídas nas províncias eram destinadas à prisão comum sem trabalho; o que 

em toda parte do mundo constitui uma escola de perversão, e não uma casa de correção” 

(SALLES, 1891, página 89). Explicitando, assim, a percepção por parte do Estado de 

que a reclusão, quando não garantida ao apenado de forma estritamente prevista na lei, 
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pode ter consequências negativas ao recluso. Podendo este, quando reconquistada a 

liberdade, reapresentar-se à sociedade como um homem cuja mentalidade foi 

severamente lapidada pela forma com a qual lhe fora executada a pena. 

Em 1910, vinte anos após a promulgação do novo Código, um inédito 

descontrole se dá no sistema penitenciário brasileiro. rebeliões e motins começam a 

estourar pelo país. A Casa de Correção, maior penitenciário do país e, teoricamente, a 

mais bem estruturada apesar da superlotação, torna-se refém de uma rebelião realizada 

pelos detentos que reivindicavam condições sanitárias básicas para a instituição 

penitenciária (MOTTA, 2010, p. 316). Tal demanda não foi atendida e, 

consequentemente, em 1919, uma pandemia de gripe espanhola havia infectado 

centenas de presos (MOTTA, 2010, p. 325). 

Os apenados brasileiros, finalmente, passam a organizarem-se de forma mais 

estruturada. Pois por lhes faltar tutela do Estado, decidiram tutelarem-se entre si. A 

falência histórica do sistema penitenciário brasileiro é novamente ressaltada diante da 

perda do controle dos presos para um poder paralelo criado dentro dos muros da prisão 

até então articulado por presos comuns. Contudo, em 1923, diante do estado de sítio 

decretado em 5 de novembro pelo decreto n° 16.664, passou-se a aprisionar presos 

políticos em penitenciárias nacionais juntamente com todos os outros presos. Tal 

medida semeou um mal tão severo na situação prisional brasileira que suas 

consequências iriam além de qualquer previsão, rendendo, em verdade, seus mais 

maduros frutos já no século XXI, como veremos mais adiante neste estudo. 

Os presos já haviam adotado uma organização própria no que lhes faltasse o 

controle da administração penitenciária, e, com a chegada dos presos políticos, que 

eram em sua maioria alfabetizados e com maior índice de escolaridade que quase todos 
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os outros presos, a situação do descontrole da população carcerária atingiria novos 

patamares. 

Quanto ao caos penitenciário brasileiro gerado pelo descontrole da população 

penitenciária, cabe observarmos, também, os eventos referentes às experiências 

penitenciárias do estado do Rio de Janeiro ao escolher a Ilha Grande como novo palco 

do isolamento brasileiro após o encerramento das atividades em Fernando de Noronha. 

Conforme nos explica Myrian Sepúlveda dos Santos, através de seu artigo sobre 

a Colônia Correcional de Dois Rios, inaugurada pela República em 1894. Foi criada no 

Rio de Janeiro, na Ilha Grande, um grande complexo penitenciário nos moldes de 

Fernando de Noronha em relação à experiência ilha-prisão. Nas três primeiras décadas 

de seu funcionamento a República mandava para a ilha somente bêbados, vadios, 

capoeiras e mendigos. Contudo, com o tempo e o ritmo de encarceramento adotado pela 

justiça, o funcionamento da prisão foi alterado, misturando, por exemplo, presos 

políticos aos demais aprisionados (SANTOS, 2006, p. 445-446). 

A partir de 1908 a Colônia Correcional passou a receber investimentos a fim de 

que fosse utilizada para além do aprisionamento de criminosos de menor potencial 

ofensivo, houve uma disparada tanto no número de funcionários quanto no número de 

detentos. Os presos passaram a ser separados em cinco grupos que deveriam ser 

incomunicáveis entre si: I – Homens; II – Mulheres; III – Homens Alcoólatras; IV – 

Mulheres Alcoólatras; V – Presos de 14 a 21 anos. Mas, apesar de seu funcionamento 

adotar esse tipo de separação baseada em questões morais quanto ao álcool, havia uma 

preocupação profunda com a ressocialização do condenado para além da pena. Pois 

caso o preso, quando cumprida a sentença, não possuísse recurso para conseguir 

trabalho ao deixar a Colônia Correcional, ele receberia da administração da Colônia, 
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inicialmente, vestimenta e alimentação, e terra própria para o plantio dentro da Ilha 

Grande e poderia manter um terço da produção para si. Depois de um ano trabalhando 

nessa terra, o colono livre poderia arrendá-la mediante uma indenização anual para a 

Colônia Correcional (SANTOS, 2006, p. 448). 

Essa medida nos aponta que a finalidade preventiva da pena, em seu caráter 

ressocializador e de reinserção do condenado na sociedade, encontrava terreno fértil na 

Colônia Correcional de Dois Rios (CCDR). Principalmente devido à estrutura que foi 

montada nessas primeiras experiências de encarceramento na Ilha Grande, contudo o 

relatório oficial referente aos anos de 1908 e 1909 começou a mostrar algumas 

irregularidades quanto à mistura dos presos entre os cinco grupos citados anteriormente 

(SANTOS, 2006, p. 449). 

A partir de 1920, os relatórios já apresentavam constantes irregularidades na 

administração dos presos. Começavam a aparecer diversos casos de contágio por 

doenças como sífilis, disenteria, tuberculose e beribéri, constantes tentativas de fuga, 

casos de violência entre presos, um significante número de óbitos, casos de violência 

entre colonos livre e presos, casos de desvio de verbas destinadas aos presos e 

prestações de contas infundadas (SANTOS, 2006, p. 449-452). A Ilha Grande e suas 

prisões foram, com isso, ganhando fama entre as capitais sobre a severidade no seu trato 

penal pois muitos que iam para lá cumprir pena nunca mais voltavam. 

Ao longo da década de 1920 as penitenciárias da Ilha Grande já haviam 

alcançado o status de masmorra. Frente ao martírio, as tentativas de fuga eram tão 

comuns que até mesmo os moradores livres da ilha eram encorajados a tentar impedir 

fugas através da promessa de recompensas em dinheiro caso trouxessem à 

administração penitenciária presos que tentaram fugir. (SANTOS, 2006, p. 450). 
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A decadência da ilha-prisão se assemelha, sob diversos aspectos, com a 

decadência observada em Fernando de Noronha, a diferença capital entre as duas 

experiências só vai render seus mais sinceros frutos quando o Brasil já estivesse sob a 

vigência do Código Penal de 1940. 

 

I.4 A PENA NO CÓDIGO PENAL DE 1940. 

 

 Em 1940 a justiça penal é novamente reformada, e, dessa vez, passa a elencar 

três formas principais de pena em seu artigo 28: 

Art. 28 . As penas principais são:  

I- reclusão; 

II- detenção; 

III- multa. 

 

 Pois elenca também, três formas de penas acessórias em seu artigo 67: a perda 

de função pública, eletiva ou de nomeação; as interdições de direitos; e a publicação da 

sentença. Houve também, pela primeira vez, o aparecimento da figura da suspensão 

condicional da pena através do artigo 57 do novo Código Penal. Contudo, apesar da 

reforma no Código ter representado um grande avanço para a pena brasileira, por 

exemplo, ao não incluir a pena de banimento em seu rol de punições, este Código 

institucionalizou o "improviso" com que os presos no Brasil viviam a execução da pena: 

  

Art. 29. A pena de reclusão e a de detenção devem ser cumpridas em 

penitenciária, ou, à falta, em secção especial de prisão comum.  

§ 1º. O sentenciado fica sujeito a trabalho, que deve ser remunerado, e a 

isolamento durante o repouso noturno.  

§ 2º. As mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à falta, em 

secção adequada de penitenciária ou prisão comum, ficando sujeitas a 

trabalho interno.  

§ 3°. As penas de reclusão e de detenção impostas pela justiça de um Estado 

podem ser cumpridas em estabelecimento de outro Estado ou da União. 
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 O próprio Código já evidenciava resoluções em caso de impossibilidade de 

execução da pena no sistema adequado. Alegando que, em falta, haveria de ser feito 

uma deturpação do sistema de aprisionamento que conforme a elaboração da lei penal, 

teoricamente, seria o mais indicado numa tentativa de regeneração do preso. 

E, durante a vigência deste Código, que gradativamente foi sendo atualizado, o 

Brasil passou a aumentar sua gama de instalações penitenciárias. Entretanto, 

novamente, as mesmas mazelas foram aflorando em praticamente todas as prisões: 

superlotação, ausência de condições mínimas de higiene, perda do controle da rotina 

carcerária para os próprios presos, degeneração moral e cívica dos apenados além das 

mais diversas formas de violência que os presos praticavam entre si. 

Retornando à análise das experiências de aprisionamento brasileiras, cabe 

ressaltarmos os eventos observados nas prisões da Ilha Grande durante a vigência deste 

novo Código. Tal complexo penitenciário, fundado em 1894, inicialmente, alcançou um 

caráter reformador de sua população prisional através do cumprimento da lei brasileira e 

do cumprimento do regulamento da sua administração penitenciária, principalmente por 

volta de 1908 (SANTOS, 2006, 447). 

Com o passar dos anos, e com a repetição dos vícios inerentes ao descontrole 

que já haviam sido observados em Fernando de Noronha, a Ilha Grande passa a figurar 

no imaginário popular como o pior destino possível para o cumprimento de pena, sob a 

perspectiva dos presos (SANTOS, 2006, p. 450). 

Até que, finalmente, em 1979, brotasse na Ilha Grande uma das piores 

consequências dos excessos no martírio prisional aceitos pelo Estado no trato penal 

diante de sua ausência no auxílio aos presos. Para melhor analisarmos tais eventos 

podemos utilizar os dados trazidos por Carlos Amorim (1993) colhidos através dos 



   
 

36 
 

 

relatos do comandante do destacamento da polícia militar de Ilha Grande, Nelson 

Salmon, "na prática, um diretor do presídio" (p. 16), que trabalhou dentro do sistema 

prisional da ilha entre março de 1979 e março de 1991 (p. 24). 

As condições das prisões da Ilha Grande faziam justiça à fama que tinham nas 

capitais do Brasil. Conforme nos aponta Carlos Amorim: 

A cadeia, construída para abrigar 540 presos, está superlotada. Os 1.284 

homens encarcerados ali no ano de 1979 se vestem como mendigos. Lutam 

por um prato extra de comida. Disputam a facadas um maço de cigarros ou 

uma "bagana" de maconha. Cocaína e armas de fogo podem ser razões para 

um motim. Eles compram e vendem as "moças" como mercadorias de 

cambio alto. É fácil identificá-las na prisão: os homossexuais - muitas vezes 

rapazes subjugados pela força - raspam as sobrancelhas e os pêlos das pernas, 

dos braços, do peito. As "moças" sempre têm dono. Por "elas" muita gente já 
matou e já morreu (AMORIM, 1993, p. 16). 

Nessa época a Colônia Correcional de Dois Rios (CCDR) já havia sido 

renomeada e agora se chamada Instituto Penal Cândido Mendes (IPCM). Mas já desde 

antes da renomeação a ilha passou a receber presos políticos que se misturavam aos 

demais apenados. Entre eles diversos adversários políticos dos interesses estipulados 

pelo Estado na figura de Getúlio Vargas, inclusive o escritor Graciliano Ramos, preso 

provisoriamente em 1936 acusado de crimes contra o Estado (de julgamento nunca 

concretizado) cuja experiência na Ilha Grande rendeu a publicação do livro Memórias 

do Cárcere. E, mais adiante, os adversários dos interesses da ditadura militar 

(AMORIM, 1993, p. 17). 

Em 1979, o IPCM possuía uma ala específica para os presos através da Lei de 

Segurança Nacional3, conhecida pelos presos como Falange LSN ou, simplesmente, 

como "fundão" (AMORIM, 1993, p. 19). E lá, desde 1974, havia uma forma 

diferenciada de experiência-prisão. A chegada de pontuais presos políticos de maior 

fama e capacidade de liderança como Alípio Cristiano de Freitas foi possibilitando a 

                                                                 
3
 Promulgada em 4 de abril de 1935, legislava, excepcionalmente, os casos de crimes contra o Estado. 
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criação de uma ordem estabelecida pelos próprios presos, principalmente na questão da 

violência sexual, rotineira presenciada nas demais alas da prisão, mas também nas 

demandas coletivas dos presos diante da administração penitenciária onde os mínimos 

legais estabelecidos em lei para o cumprimento da pena eram desrespeitados 

(AMORIM, 1993 p. 27-28). Os presos da Lei de Segurança Nacional conseguiram 

organizar-se de tal forma que seus movimentos eram ainda comandados de dentro do 

presídio, onde, através da entrada e saída de informações por intermédio de visitas, 

ordens e notícias eram compartilhadas de dentro pra fora do Instituto Penal Cândido 

Mendes, na Ilha Grande (AMORIM, 1993, p. 33). 

Em agosto do mesmo ano a Lei de Anistia4 fez com que as lideranças do 

"fundão" deixassem o presídio, progressivamente. Contudo, os anos de convívio 

deixaram pra trás uma massa de presos comuns unidos por um princípio novo de 

solidariedade para sobreviver às condições perigosas admitidas no cárcere da ilha, onde 

entendia-se que o verdadeiro inimigo estava fora das celas (na figura do Estado) 

enquanto dentro do presídio todos estavam unidos solidariamente e guiados pela 

liderança de alguns presos mais respeitados dentro da cadeia (AMORIM, 1993, p. 36-

38). 

É fundamental percebermos que este tipo de organização entre os presos só foi 

necessário graças ao não cumprimento da lei por parte do Estado na figura da 

administração penitenciária. Desde o surgimento da prisão no Brasil, como pudemos 

observar até agora neste estudo, o Estado procurou principalmente, garantir a 

retribuição do mal causado através do sofrimento enquanto abandonou, 

                                                                 
4
 Promulgada em 28 de Agosto de 1979, concedeu anistia aos presos por crimes políticos aprisionados 

entre 02 de setembro de 1961 até 15 de agosto de 1979. 
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invariavelmente, ao longo do tempo, a garantia mínima das condições de cumprimento 

da pena. E, com isso, impossibilitando o viés preventivo finalístico da pena. 

Este grupo de prisioneiros havia se unido com o objetivo de melhorar as 

condições da prisão, principalmente (AMORIM, 1993, p. 40). E assim foi recebendo 

cada vez mais apoio por parte dos internos enquanto outras organizações de presos 

pareciam buscar a defesa de seus próprios interesses frente aos outros presos na forma 

da procura individual pela sobrevivência no cárcere, nas melhores condições possíveis. 

Através de uma sangrenta batalha contra as outras lideranças do IPCM, o recém-

intitulado "Comando Vermelho" assume majoritariamente o controle da prisão e 

estipula as regras de convivência (que deveriam ter sido garantidas pelo Estado) sob um 

novo formato implacável: 

1. Morte para quem assaltar ou estuprar companheiros; 
2. Incompatibilidades trazidas da rua devem ser resolvidas na rua, porque a 

rivalidade entre quadrilhas não pode perturbar a vida na cadeia;  
3. Violência apenas para tentar fugir; 
4. Luta permanente contra a repressão e os abusos. (AMORIM, 1993, p. 51) 

Os frutos destes eventos são colhidos no Brasil até hoje, pois o "Comando 

Vermelho", com o tempo, chegou à outras prisões brasileiras em forma de esperança de 

melhora nas condições da população prisional pois apresentava um formato rápido, 

eficiente e competente de unir os interesses de diversos homens que não tinham nada a 

perder. Em seguida, o "Comando Vermelho" chegou, também, às ruas, na forma da 

união e solidariedade, para diversos criminosos (AMORIM, 1993, p. 52) 

Até que, por volta de 1984, o Comando, cujo leque de atuação cresceu 

gradativamente ao longo dos anos, estabelece uma nova meta: controlar o tráfico de 

drogas no Rio de Janeiro. Pois essa mostrou-se a atividade com maior potencial 

lucrativo quando comparada às outras atividades criminosas adotadas e gerenciadas pelo 
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Comando como o assalto, o roubo de carros e o tráfico de armas (AMORIM, 1993, p. 

81). 

O "Comando Vermelho" passou, em seguida, a habitar as zonas marginalizadas 

do Rio de Janeiro, principalmente as favelas. E trazendo consigo o conceito de 

solidariedade dentre os marginalizados, inaugurando um tratamento por parte do crime 

organizado que ganha o apoio da população local. O respeito e o auxílio onde o Estado 

falta, organizando um "trabalho social" dentro dos morros cariocas, afasta dali a figura 

do criminoso cruel. As ordens e a organização de liderança da facção criminosa ainda 

partem do IPCM, na Ilha Grande (AMORIM, 1993, p. 82).  

Se torna evidente que o tratamento do preso, na forma que pôde ser observada 

no Brasil desde o surgimento da prisão, têm consequências. Cabe aqui refletirmos, não 

teria sido mais benéfico para a sociedade que os presos brasileiros nunca tivessem 

sofrido de forma desumana para além da pena a ponto de organizarem-se entre si? 

Somente em 1984, com a elaboração da Lei de Execução Penal, procurou-se de 

forma mais efetiva estabelecer o que seria a pena mais eficiente e civilizada a fim de 

apontar um piso para um novo garantismo penal, mais abrangente e, teoricamente, mais 

facilmente explicitado, visto que a nova lei apontaria a forma de punição aceita no país 

e, qualquer regime que não estivesse sendo executado conforme a lei, seria ilegal. 

Pois passaram-se 381 anos desde as Ordenações Filipinas e o Brasil continuava 

punindo seus apenados lhes impondo sofrimentos além da previsão legal. Cabe 

ponderarmos, caso fosse possível pesar os resultados de nossas experiências prisionais, 

onde de um lado teríamos os benefícios para a sociedade causados pelo sofrimento para 

além da pena observado em nosso cárcere, e do outro lado as consequências desse 



   
 

40 
 

 

sofrimento ilegal praticado pelo Estado, podemos dizer que valeu a pena o Brasil se 

utilizar da pena através de uma finalidade hiperretribucionista? 

 

CAPÍTULO II. A FINALIDADE DA PENA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI. 

 

 Conforme explicitado no capítulo anterior, a finalidade da pena brasileira foi, 

teoricamente, desde 1830, preventiva no que tange à regeneração do apenado e, ao 

mesmo tempo, retribucionista por lhe atribuir um sofrer a fim de “anular” o mal causado 

à sociedade. Entretanto, a prática se mostrou puramente retribucionista devido à 

ausência de um garantismo mínimo frente às previsões legais e a impossibilidade do 

cumprimento de uma pena reformadora devido aos problemas estruturais das cadeias 

nacionais. 

Hoje, ainda sob a vigência do Código Penal de 1940, após extensas atualizações 

em seu texto original, a nossa lei optou pela adoção de uma teoria mista ou unificadora 

da pena. Pois afirma em seu artigo 59, em relação à fixação da pena, que o juiz penal 

estabelecerá a pena “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime”. Ou seja, a finalidade atribuída à pena ainda é a de reprovar e prevenir a 

conduta delituosa. Reprovando o ato, ao retornar pública e institucionalizadamente o 

mal causado ao seu comprovado causador, e, com a ameaça dessa retribuição, prevenir 

que os homens delinquam ou voltem a delinquir.  

Cabe, então, refletir sobre o sucesso alcançado pelo Estado em ambas as 

finalidades que se somaram: Atualmente, a retribuição se executa em que medida? A 

prevenção se concretiza? 
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 Conforme analisaremos a seguir, a função retributiva da pena continua a 

encontrar terreno livre na execução brasileira. Pode-se afirmar que o sofrimento do 

apenado, com reclusão, no Brasil, é indiscutivelmente demonstrável tanto hoje quanto 

sob uma ótica histórica, como refletimos no capítulo passado.  

Um cidadão que cumpre pena no regime fechado, através do sistema carcerário 

brasileiro, sofre. Porém, as espécies de sofrimento previstos em letra de lei (artigo 32, 

CP), passíveis de cumprimento em penitenciárias, são a reclusão e a detenção (artigo 33, 

CP), enquanto, na verdade, os condenados encontram cenários ricos e diversificados 

quanto às fontes de martírio, não somente os previstos legalmente. Tal desvio da teoria 

penal frente à realidade é um dos principais causadores da ineficiência do sistema 

penitenciário. Pois este não consegue cumprir a previsão legal da execução da pena.  

A pena de reclusão, no Brasil, não se encerra na reclusão. Ela engloba não 

somente a reclusão do meio social, mas insere o apenado em ambiente de altíssima 

periculosidade, onde sua integridade física e moral será amplamente denegrida. Não por 

manifesta vontade do Estado, mas a responsabilidade sobre a pena lhe é total. É dele o 

monopólio penalizador. Mais à frente nos aprofundaremos na comprovação estatística 

da realidade penal brasileira, mas cabe, por exemplo, apontar que a superlotação das 

penitenciárias, por si só, já extrapola a pena prevista no inciso I do artigo 32 do Código 

Penal brasileiro. Mais adiante serão levantados dados quantitativos referentes à 

população prisional brasileira moderna, contudo, a fim de alcançarmos a realidade do 

preso brasileiro, realizaremos o destaque de alguns eventos extraordinários 

testemunhados em nosso sistema penitenciário.  

Um dos mais explícitos exemplos do descontrole e da selvageria causados pelo 

abandono do Estado na questão penitenciária atual é o Complexo Penitenciário de 
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Pedrinhas, situado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Conforme denúncia 

realizada pelo Ministério Público através do promotor Gilberto Câmara Júnior, em 

dezembro de 2013 houve uma discussão entre apenados situados no complexo 

maranhense que pertenciam à mesma facção criminosa. Esta discussão terminou com a 

condenação à morte de um desses apenados que, após ser torturado, morto a facadas e 

esquartejado, teve seu fígado consumido (após assado) durante um banquete canibal 

celebrado por seus executores a fim de estabelecer uma afirmação de seu poder dentro 

da facção e da penitenciária. 

Um exemplo mais recente se deu no início de 2017, o Brasil presenciou de 

forma explícita e com cobertura em tempo real da mídia nacional, as consequências 

causadas pelos conflitos entre facções criminosas dentro dos muros das prisões do país. 

De acordo com o relatório de 2017 do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ), devido às "repactuações e rompimentos entre 

diferentes facções do narcotráfico de expressão nacional e que atuam em diferentes 

Regiões do Brasil" os presos iniciaram uma série de homicídios, majoritariamente, nos 

estados de￼ "Manaus - AM (morte de 60 presos ou mais), Boa Vista - RR (morte de 33 

presos ou mais) e na Penitenciária Estadual de Alcaçuz - RN (morte de 26 presos ou 

mais)" (MEPCT/RJ, 2017, p. 53). 

Diante de um cenário catastrófico como esse devemos confrontar a realidade da 

execução penal com os objetivos penalizadores previstos em lei. Pois o legislador penal, 

resultado de todo um patamar histórico do punir, da eficiência da penalização e de seus 

objetivos, afirmou no art. 32 do CP a pena como “privativa de liberdade” em seu inciso 

I. Qualquer sofrer para além da privação de liberdade configura irregularidade diante da 

norma penal, principalmente quando tais irregularidades se manifestam na ameaça à 

vida dos presos ou na morte destes. 
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A progressão histórico-civilizatória já apontada no capítulo I deste estudo 

estabeleceu a privação de liberdade como principal instituto do monopólio penalizador 

do Estado, esta é uma questão primária na função preventiva da pena. Para Beccaria, 

por exemplo, autor italiano cuja obra referente ao tema data de 1764, o sofrer do preso 

se torna socialmente útil quando resulta em segurança após a execução da pena: 

O fim, pois, é apenas impedir que o réu cause novos danos aos seus 

concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo. É, pois, necessário 

escolher penas e modos de infligi-las, que guardadas as proporções, causem a 

impressão mais eficaz e duradoura nos espíritos dos homens, e a menos 
penosa no corpo do réu (BECCARIA, 2005, p 62). 

A escolha da pena e seu modo de execução não punem conforme as proporções 

que causariam a melhor utilização da pena apontada pelo autor já no século XVIII. 

Muito menos as menos penosas no corpo do réu. O que se observa é uma manutenção 

do martírio secular ao qual os presos brasileiros estiveram sujeitos desde a adoção do 

protagonismo do encarceramento. 

Em diversos casos nem a reclusão do meio social consegue se manter, visto que 

a organização penitenciária, por diversas vezes em nosso país se perdeu completamente, 

tornando-se refém das vontades e liberdades dos próprios apenados. A fim de elucidar 

este estudo quanto à realidade penitenciária e a ausência da tutela de estado na 

experiência-prisão, cabe trazer aqui as afirmações colhidas no dia 08/06/2006 pela CPI 

do tráfico de armas durante sessão de diligência investigativa que interrogava o suposto 

líder de uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas da américa latina, o 

Primeiro Comando da Capital (PCC). O até então suposto líder da organização é 

Marcos Willians Herbas Camacho, vulgarmente conhecido como “Marcola”, que 
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passou a maior parte de sua vida atrás das grades e cuja sentença condenatória alcançou 

a fascinante marca de duzentos e trinta e dois anos, onze meses e 4 dias5. 

Quando questionado quanto à verdadeira organização dos presos dentro das 

penitenciárias brasileiras, o interrogado afirmava categoricamente a obviedade da 

situação. Tal descontrole possui uma tradição histórica no Brasil, vide o capítulo I deste 

estudo, mas conforme veremos a seguir, conseguimos elevar a situação a outro patamar. 

“Marcola”, quando perguntado, traz a informação de que:  

Em todas as cadeias do Estado de São Paulo, todas as cadeias do Rio de 

Janeiro, todas as cadeias do Rio Grande do Sul, todas as cadeias do Brasil em 

geral existe uma disciplina interna criada pelos próprios presos. É óbvio. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL Nome: 

CPI – TRÁFICO DE ARMAS Número: 0871R/06, 08/06/2006, pág 24) 

 É de extrema importância ressaltar que esta afirmação não possui quaisquer 

comprovações estatísticas. Esta e outras que veremos a seguir são o relato de um 

condenado que, teoricamente, continua a exercer seu cargo de liderança dentro do PCC 

de dentro da cadeia e que não possui qualquer compromisso com a verdade. Entretanto, 

diante do cenário da execução penal brasileira, um homem cuja maior parte dos anos de 

vida foram contados de dentro da prisão pode nos ajudar a enxergar a realidade do 

cotidiano prisional. Conforme entendemos anteriormente, para que uma prisão alcance 

seus objetivos reformadores, desde 1830 espera-se que a instituição obrigue o apenado a 

seguir um estrito cotidiano no que se refere ao seu comportamento. Ou, como já 

afirmamos, o exercício da “educação total”. 

 Entretanto, a forma de organizar os presos é realizada a partir do que o 

interrogado chama de “consenso”.  Este afirma que, por exemplo, no que se refere ao 

estupro dentro das prisões comandadas pela sua organização criminosa:  

                                                                 
5
 Entretanto, como já afirmado anteriormente, desde 1890 o Brasil estabeleceu que o tempo máximo de 

execução da pena de privação de liberdade deve ser o de trinta anos . 
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O cara estuprar outro preso. Isso aí tinha muito dentro do sistema 

penitenciário de São Paulo, e o Estado jamais teve condições de suprimir 

isso. Aí veio essa organização, raciocinou que isso era algo que afrontava a 

dignidade humana, porque o sentido era esse, e... (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL Nome: CPI – TRÁFICO 
DE ARMAS Número: 0871R/06, 08/06/2006, pág. 27) 

 A organização, no caso, seria o Primeiro Comando da Capital, que, como afirma 

mais adiante seu suposto líder, estabeleceu regras de convívio, higiene e disciplina 

dentro do sistema prisional de São Paulo. Algo que, como também afirma, teria sido 

algo benéfico para a gestão do sistema penitenciário por ter diminuído o número de 

casos de violência dentro das prisões, entretanto, teria, ao mesmo tempo, permitido que 

a organização criminosa paulista ganhasse ainda mais forças ao tirar a autoridade do 

Estado. Afirmando, inclusive, que o PCC teria sido o responsável por abolir o tráfico de 

cocaína solidificada em cristais (crack) de dentro das prisões comandadas pela 

organização. Tal decisão foi, supostamente, tomada em um grande consenso entre as 

lideranças da facção que, apesar de estarem todas dentro de cadeias, tinham acesso fácil 

a telefones celulares. 

 Que cenário poderia ter tornado possível tal nível de descontrole do Estado? Não 

haviam sido estabelecidas normas estritas no que tange à execução da pena na Lei de 

Execuções Penais em 1984? Em verdade, a realidade da execução foge à norma. E foge, 

consequentemente à finalidade estabelecida como mais apropriada após centenas de 

anos de avanço civilizatório. No momento em que é elaborado este estudo, a mais 

recente fonte quantitativa de informações penitenciárias provém de um levantamento de 

informações penitenciárias elaborado anualmente desde 2004 pelo ministério da justiça. 

Tal relatório é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, atualizado pela 

última vez no ano de 2017 contendo os dados recolhidos até o mês de Junho de 2016. 

Abrangendo dados quanto à ocupação das cadeias, o perfil da população prisional, 

dados sobre a gestão de serviços penais e garantias dos presos. 
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II.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS: O PRESO 

BRASILEIRO NO SÉCULO XXI. 

 

Inicialmente, a fim de apontar a superlotação à qual se refere este estudo desde 

seu primeiro capítulo, em seu panorama durante o século XXI, o INFOPEN nos traz 

que, em relação à taxa de ocupação das cadeias nacionais no primeiro semestre do ano 

de 2016 (ANEXO 1, p. 66):  Em todo o território nacional, somente as prisões 

controladas pela União operavam dentro de sua capacidade de vagas, entretanto, estas 

cadeias abrigavam somente uma quantidade total de 417 presos.  

Enquanto isso, todos os estados da federação possuem taxas de ocupação, no 

mínimo, superiores a 144,7%, pois esta é a marca alcançada pelo estado do Espírito 

Santo, que figura como o estado com a menor superlotação dentre os demais. Já o 

estado do Amazonas conseguiu totalizar a inacreditável taxa de ocupação de 483,9%, 

pois possui a soma total de 2.354 vagas, mas abriga 11.390 presos. É como se, 

teoricamente, uma cela com capacidade para 10 presos estivesse sendo ocupada por 48 

“condenados” (INFOPEN, 2017, p. 08). Esta taxa de ocupação à qual se refere o 

Levantamento de Informações Penitenciárias se traduz no resultado da razão entre o 

total de pessoas privadas de liberdade e a quantidade de vagas total do sistema prisional. 

 A utilização do termo condenado, conforme nos informa o INFOPEN, cai por 

terra quanto à sua veracidade ao ser utilizada para designar a população prisional no 

Brasil. Porque uma parte significativa dos presos em nosso sistema penitenciário não 

teve julgamento definitivo ou, ainda pior, sequer foi julgada (ANEXO 1, p. 66). 

Não cabe então, sequer, afirmar que estes estão cumprindo pena. Este tipo de 

cenário de superlotação é um dos fatores que torna possível o estabelecimento de um 



   
 

47 
 

 

funcionamento prático da experiência-prisão nos criminosos moldes daqueles 

demonstrados nas afirmações de Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), 

anteriormente mencionadas. Ou seja, uma transferência do controle da prisão para os 

próprios presos indignados que é liderada pela ausência de controle da administração 

penitenciária. Foi, assim, reforçada a necessidade de um novo comando diante do 

cotidiano de violência, degradação e selvageria à qual o ócio do aprisionamento 

encaminha os indivíduos presos nas masmorras dos sistemas prisionais adotados pelo 

Brasil desde a inauguração de seu primeiro modelo de prisão. 

 Ainda sobre os estados recordistas em marcas inglórias de aprisionamento, cabe 

observar que o estado de São Paulo possui o maior número de presos de todo o país: 

240.061 pessoas estavam presas em seu sistema prisional durante junho de 2016. E a 

quantidade de presos em território nacional, aparentemente, continuará seu crescimento 

astronômico, pois, conforme dados do INFOPEN, a quantidade de presos no país, desde 

o ano de 1990, nunca diminuiu (INFOPEN, 2017, p. 9). O Brasil, atualmente, possui a 

terceira maior população prisional de todo o mundo, superada apenas pela soma de 

presos nos Estados Unidos e pela soma de presos na China.  Os presos no Brasil, 

quando comparados, apontam um perfil comum sob vários aspectos. Entre eles seu 

nível de escolaridade, sua raça, estado civil, tempo de pena e crime praticado ou 

tentado. Ou seja, existe um perfil bem estabelecido do preso brasileiro, isso aponta 

quais são os indivíduos que, enquanto conviviam em sociedade foram aprisionados. 

 Primeiramente, no que se refere à raça, etnia ou cor, este é um dado que sequer 

consegue ser administrado em sua plenitude pela administração penitenciária. Pois 

apenas parte da população prisional pôde ser apontada no levantamento de informações 

do INFOPEN, em verdade, apenas 72% dos presos no Brasil puderam ser quantificados 

no que tange à sua raça (INFOPEN, 2017, p. 33). 
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 Conforme pode ser observado no segundo gráfico anexado ao fim deste estudo 

(ANEXO 2), em média, 62% dos presos em nossos sistemas penitenciários são negros. 

Podemos então concluir que a população prisional do Brasil é, em sua maioria, negra. 

Vale ressaltar que o estado o Acre, apesar de só ter informado a etnia de 40% de seus 

presos, possui uma população prisional na qual 95% dos presos são negros. Conclui-se 

que o primeiro ponto em comum no perfil do preso brasileiro é a negritude. 

 Em seguida, ao analisar os níveis de escolaridade da população prisional 

brasileira (ANEXO 3), o INFOPEN nos aponta que 51% dos presos possuem ensino 

fundamental incompleto, enquanto 14% dos presos concluíram o ensino fundamental. O 

ensino médio incompleto equivale à escolaridade de 15% dos presos e o ensino médio 

completo equivale à escolaridade de 9% de nossos presos (INFOPEN, 2017, página 34). 

E, surpreendentemente, a fatia de presos com ensino superior completo não alcança 

sequer 1% do total da população prisional brasileira. Temos, então, nosso segundo 

ponto em comum no perfil do preso brasileiro: ensino fundamental incompleto. 

 Encontramos outro ponto majoritário no perfil do preso brasileiro ao analisarmos 

seu estado civil, 60% dos presos são solteiros, enquanto outros 28% estão sob o regime 

de união estável e 9% são casados (INFOPEN, 2017, página 35).  Quanto à faixa etária 

(ANEXO 4), os presos variam majoritariamente entre 18 a 24 anos (30%), em seguida 

figuram os presos de 25 a 29 anos (25%). Os presos de 30 a 34 anos e os de 35 a 45 

anos ocupam igualmente, cada, 19% da população carcerária (INFOPEN, 2017, p. 30).  

Conclui-se que, até então, o perfil comum do privado de liberdade no brasil é 

negro, entre 18 e 24 anos, solteiro e possui ensino fundamental incompleto. Em seguida, 

vamos analisar quais crimes e extensão de sentença são mais comuns dentro dos 

estabelecimentos penitenciários. 
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Entre os homens presos no Brasil no primeiro semestre de 2016, a maior parte 

foi presa por crimes englobados como tráfico (26%) e roubo (26%). Em seguida, por 

ordem de grandeza, estão os presos por furto (12%). E, finalmente, os presos por 

homicídio (11%). Podemos observar que quantitativamente, os crimes contra a 

propriedade, até então eram a maior causa para prisões entre os homens. (INFOPEN, 

2017, p. 43). Entretanto, apesar dos crimes de tráfico englobarem 26% do tipo penal que 

levaram homens à prisão no Brasil neste período, quando analisado o mesmo percentual 

na população feminina prisional, observa-se que 62% das mulheres presas no brasil 

tiveram sua liberdade subtraída devido aos crimes englobados em legislação específica 

através das leis 6.368/76 e 11.343/06 (ANEXO 5) 

Por consequência da popularidade dos tipos penais acima mencionados, 31% dos 

presos condenados no Brasil encontram-se cumprindo penas de 4 a 8 anos (ANEXO 6). 

Outros 23% cumprem penas de 8 a 15 anos. E 16% dos condenados cumprem penas de 

2 a 4 anos (INFOPEN, 2017, p. 44). É de extrema relevância salientar que o apenado 

com a pena de prisão, em algum momento, mesmo que sentenciado à pena máxima 

legalmente prevista para a execução no Brasil, cerca de 5% dos presos, eventualmente, 

caso sobreviva à prisão, retornará à sociedade.  

Este é o motivo capital pelo qual a prisão não deveria entregar aos seus presos 

um ambiente de descontrole no qual reinam as associações criminosas. Somente no 

primeiro semestre de 2016, por exemplo, conforme dados do INFOPEN, 193.789 presos 

saíram da prisão (INFOPEN, 2017, página 28). Este tipo de ambiente, potencializa, 

exponencialmente, o diálogo entre a população prisional e as facções criminosas, que 

influenciam o preso na reincidência e na identificação com os grupos de crime 

organizado. A fim de exercer a "solidariedade" exigida entre os presos, vital para a 

sobrevivência na prisão diante da ausência de garantismos mínimos do cumprimento da 
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pena na forma da lei. A libertação de presos após a experiência-prisão à brasileira é 

evidentemente prejudicial à sociedade, pois o caráter hiperretribucionista da pena 

brasileira consegue prejudicar os seus presos em níveis que talvez nunca mais permitam 

a estes a vida comum em sociedade fora das consequências de seu aprisionamento. 

 

II.2 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS: A 

EXECUÇÃO DA PENA NO SÉCULO XXI. 

Até então buscamos traçar o perfil mediano do preso brasileiro, para que, assim, 

possamos estabelecer quem é aquele que sofre a pena no Brasil. Agora, observaremos 

qualitativamente, no que for possível, de que forma o preso cumpre a pena, ou, no caso 

dos presos sem condenação, como estes aguardam a sentença enquanto lhes foi 

subtraída a liberdade. Pois de acordo com a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 3°, 

“Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 

sentença ou pela lei.”, nisso incluem-se o direito à saúde e à educação. Contudo, como 

observaremos a seguir, tais garantias não encontram na realidade a plenitude de seus 

direitos. 

Ao preso é garantido a assistência médica, farmacêutica e odontológica, 

entretanto, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 66% dos presos estão privados de 

liberdade em unidades sem módulo de saúde (INFOPEN, 2017, p. 49).  A maior parte 

dos presos, ainda assim, encontra-se presa em estabelecimentos que contam com 

módulo de saúde, pois 85% dos presos brasileiros têm acesso à saúde dentro do próprio 

presídio (ANEXO 7). Somente o Amapá e o Rio de Janeiro possuem mais da metade de 

sua população prisional alocada em unidades sem módulo de saúde.  

Deve-se salientar que a garantia à saúde é intrínseca ao cumprimento da pena 

nos moldes legais, logo, sua não garantia configura ilegalidade na execução da pena por 
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colocar em risco a vida do preso. Na mesma seara, cabe observarmos os índices de 

mortalidade dentro do sistema prisional (INFOPEN, 2017, p. 52). 

O INFOPEN se utiliza da quantificação do número de óbitos para cada dez mil 

pessoas privadas de liberdade a fim de compor o cenário da mortalidade nas prisões do 

Brasil (ANEXO 8). E, novamente, o Rio de Janeiro dá um péssimo exemplo por sequer 

informar ao Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias os dados sobre a 

mortalidade dentro dos muros de suas prisões. Como pudemos observar anteriormente, 

o estado do Ceará possui a segunda maior taxa de superlotação das prisões brasileiras 

(309,2%), mas conforme o gráfico elaborado pelo INFOPEN, lidera no número de 

óbitos, com 40,1 mortes para cada dez mil presos no primeiro semestre de 2016. 

 A Lei de Execuções Penais prevê em seu artigo 10 que a assistência ao preso e 

ao internado é de responsabilidade exclusiva do Estado. Onde tal assistência engloba a 

assistência material, à saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa (art. 11, 

LEP). Observemos agora em que patamar se encontra tal assistência educacional para 

essa parcela da população que, majoritariamente, sequer possui ensino fundamental 

completo (INFOPEN, 2017, p. 53). 

Dos dados levantados até então pelo INFOPEN, este certamente é um dos que 

chama a atenção. Pois aponta que 88% dos presos brasileiros não possui acesso à 

educação (ANEXO 9). E, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro sequer consegue 

informar ao levantamento de informações os seus dados. No cabe tange à educação, o 

Brasil falha miseravelmente na garantia prevista na Lei de Execuções Penais, entretanto, 

a educação é estabelecida como algo no qual o Estado deve assistir o preso. Logo, não 

havendo obrigatoriedade em seu exercício por parte do preso. E, em 2017, o Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária decidiu através de uma flexibilização das 
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regras do cárcere retirar a obrigatoriedade imposta às penitenciárias de que elas 

possuam local adequado para a educação e o trabalho (MEPCT/RJ, 2017, p. 12), medida 

esta que é completamente contrária aos mais básicos preceitos garantistas quanto à 

situação do preso. 

 Entretanto, no que se refere ao trabalho, a LEP obriga o preso a trabalhar. 

Conforme observamos no primeiro capítulo deste estudo, o trabalho dentro da prisão é 

visto como algo positivo no funcionamento da pena e, por isso, em seu artigo 31, a Lei 

de Execuções estabelece que o condenado está obrigado a trabalhar dentro de suas 

aptidões e capacidades. Ou seja, o preso provisório, como afirma o parágrafo único do 

mesmo artigo, não estará obrigado a trabalhar.  

O artigo 28 da mesma lei que afirma que “O trabalho do condenado, como dever 

social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.”. 

Entretanto, este dever social e condição de dignidade humana, com finalidade educativa 

e produtiva, não contempla 85% dos presos no Brasil (INFOPEN, 2017, p. 56). 

O cenário do laboro dentro das cadeias (ANEXO 10), afirmado desde 1830 

como vital para o funcionamento da de prisão e consagração finalística da pena no que 

tange à sua função preventiva, abarcava somente 15% da população prisional brasileira 

durante o primeiro semestre de 2016. Após séculos nos quais foram discutidas as 

necessidades de humanizar a pena e garantir ao preso o acesso ao trabalho e à educação, 

estas foram estabelecidas como pilares centrais da utilização da pena de prisão para que 

esta possuísse sua melhor capacidade possível quanto à regeneração do apenado. 

 No início deste segundo capítulo, nos perguntamos sobre a concretização da 

função preventiva da pena, e diante dos dados expostos, onde, majoritariamente, os 
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presos brasileiros não recebem educação ou oportunidade de trabalho, cabe afirmar que 

tanto a função preventiva como a função ressocializadora da pena restam prejudicadas.  

Foucault (2009, p. 219) vê o nascimento da pena de prisão munido de obviedade 

devido ao duplo fundamento inerente ao aprisionamento em instituições penitenciárias. 

O fundamento jurídico-econômico, primeiramente, e o fundamento técnico-disciplinar, 

finalmente.  

Quando esta pena passa a cumprir somente sua fundamentação jurídico-

econômica, por estar abandonada em seu caráter técnico-disciplinar, não há como 

esperar que a cadeia funcione conforme planejado pelo poder público – não se 

olvidando das próprias críticas já elaboradas em relação a esse modelo. Pois, como 

exposto anteriormente, o número de aprisionamentos é vasto enquanto a tutela do preso 

pela administração penitenciária é ausente no garantir das condições mínimas previstas 

em lei. 

Seja em relação a garantir as duas facetas do isolamento (exterior em relação à 

sociedade e interior em relação aos outros presos) quanto em garantir o acesso à 

educação e ao trabalho dentro da instalação penitenciária, que seriam, teoricamente, as 

mais poderosas ferramentas de reabilitação do apenado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA O FUTURO DA PENA BRASILEIRA. 

Diante de tudo que foi exposto até aqui por este estudo, através da análise das 

experiências penais históricas brasileiras e do apontamento qualitativo do cenário 

prisional moderno. Pode-se afirmar que, no Brasil, a pena de prisão falha no 

cumprimento de seu fim preventivo no que tange à ressocialização, regeneração ou 

prevenção da reincidência. Principalmente por não garantir aos presos o cumprimento 

da pena na forma da lei, mesmo que minimamente, e por abandonar quase que 

completamente o acesso dos presos à educação e ao trabalho dentro da prisão. 

Não que a garantia da finalidade preventiva da pena consiga reformar a 

totalidade dos presos que passarem pela experiência-prisão na forma prevista em lei, 

mas garantir ao preso a pena nos moldes legais, certamente faria com que as prisões 

funcionassem de forma mais efetiva ou menos conflitante com a dignidade da pessoa 

humana. Entregando de volta à sociedade um indivíduo que pudesse recomeçar sua vida 

de forma diferenciada depois de passar pela experiência nefasta que é a subtração da 

liberdade. 

Por consequência, temos uma população carcerária condenada sem perspectiva 

de futuro, e presos preventivos cada vez mais próximos de associarem-se 

criminosamente com as facções que comandam as instituições nas quais eles aguardam 

julgamento. Além de um gasto por parte do poder público cuja administração não 

parece entregar verdadeiros resultados para o sistema prisional ou bons frutos para a 

sociedade a fim de tornar a pena algo socialmente útil. 
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Em contrapartida, no que se refere ao caráter de retribuição da pena sobre o 

delito, podemos afirmar que os presídios brasileiros conseguem extrapolar o sofrimento 

para além da pena. Enquanto o processo civilizatório da história da humanidade 

alcançou a pena de reclusão como opção mais adequada, o Brasil condena seus 

apenados a penas que não estão presentes na sentença. Entre elas a pena de tortura 

causada por outros presos, a pena de humilhação diária diante do cenário nefasto das 

cadeias, talvez a pena de morte causada por outros presos, o não-acesso à saúde e o 

consequente risco de infecção por doenças, talvez causada por outros presos, inclusive 

de doenças sexualmente transmissíveis. 

Essa fatia da população brasileira que está sujeita a habitar estes ambientes é 

muito bem demarcada. Traçamos aqui o perfil médio do preso brasileiro e podemos 

observar que aqueles que cumprem pena no Brasil e que esperam reclusos pelo 

julgamento possuem baixo grau de escolaridade, são jovens, não constituíram família, 

são negros e, majoritariamente, cometeram crimes semelhantes diante de um Código 

Penal que prevê centenas de tipos criminais. 

Realmente é interessante colocar este perfil de brasileiro para sofrer as mais 

terríveis formas de tortura durante um período, majoritariamente, de 4 a 8 anos para que 

depois este retorne à sociedade? Não seria mais interessante utilizarmos a cadeia 

conforme a finalidade estabelecida para a pena após séculos de discussão nos campos da 

sociologia e criminologia? 

Resta claro que o sistema prisional brasileiro é ausente no garantismo penal 

mínimo em relação à execução da pena, entregando seus presos às mais diversas formas 

de perigo e perversão no cárcere. Tais conclusões não foram obtidas somente neste 

estudo. A situação penitenciária já é de conhecimento pleno de diversas camadas do 
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poder do Estado, principalmente do Ministério da Justiça, responsável pelo 

levantamento de dados do INFOPEN 2017 que foi amplamente utilizado aqui em nosso 

segundo capítulo para elucidar o nível de caos ao qual está entregue a população 

prisional brasileira. Onde a ordem é garantida pelos próprios presos em troca do 

fortalecimento das associações criminosas. 

Mas, se o problema penitenciário em alcançar a finalidade proposta para a pena 

brasileira já se tornou óbvio, por que ainda nos mantemos em semelhante cenário 

caótico desde a adoção da prisão como pena? Os presos e suas famílias não se 

manifestaram diante do poder público? Não se manifestaram sobre o assunto quaisquer 

esferas do poder do Estado? Quais propostas podem trazer esperança para essa área tão 

complexa da organização dos homens em sociedade? 

Conforme afirmado anteriormente, a pena é também uma moeda de troca. E a 

forma da pena é equiparável à forma salário por ambas serem medidas através de um 

tempo valorado de acordo com a disposição para o trabalho. Então ao falar da pena 

privativa de liberdade, fala-se também do potencial para circulação de capital. A quem 

interessa, hoje, que as cadeias sejam mantidas como estão? Existiria, também, uma 

motivação para o sucateamento das prisões a fim de encaminhar a situação penitenciária 

para a iniciativa privada? Um cenário privatizador da pena de cadeia não seria somente 

mais uma reforma com um fim desastroso em si mesmo? 

 

III.1 RECOMENDAÇÕES PARA A CONQUISTA DO GARANTISMO PENAL 

BRASILEIRO. 

 

Ao fim do relatório de 2017 realizado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro, anteriormente mencionado, existem 50 
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recomendações que, taxativamente, apontam as áreas em que falha a administração 

penitenciária carioca e, respectivamente, soluções para cada uma delas (MEPCT/RJ, 

2017, p. 58-66). 

Os problemas apresentados nos presídios do Rio de Janeiro são estruturais e 

semelhantes aos presentes em outros estados da República. E as soluções recomendadas 

pelo MEPCT/RJ podem ser observadas como recomendações gerais aplicáveis também 

aos outros estados pois conforme observamos em nosso segundo capítulo através dos 

dados do INFOPEN, não existem grandes variações no garantismo da execução da pena 

quando comparadas as condições da população prisional brasileira referentes a cada um 

dos estados. Demonstrando somente oscilações quanto a qual estado consegue alcançar 

o pior cenário possível frente aos seus "concorrentes" em matéria de sofrimento. 

As recomendações do MEPCT/RJ são divididas por áreas de atuação nas quais o 

Estado se mostrou ausente: Superlotação do sistema prisional, condições do ambiente 

de custódia e distribuição de insumos, alimentação de pessoas privadas de liberdade, 

realização de audiências de custódia, água, higiene e instalações sanitárias, tratamento, 

tortura e sanções disciplinares, saúde das pessoas privadas de liberdade, direito à 

visitação e convivência familiar, proibição de revistas vexatórias, direitos da população 

LGBT privada de liberdade, transporte de pessoas privadas de liberdade, mulheres e 

meninas privadas de liberdade, estrutura da administração penitenciária, estruturas das 

varas de execuções penais, assistência jurídica e informação processual, exame 

criminológico e, finalmente, atividades laborativas e educacionais (MEPCT/RJ, 2017, p. 

58-66). 

O rol de irregularidades em todas essas áreas é explicitado quando durante a 

explicação das recomendações o MEPCT simplesmente aponta o dispositivo legal ou a 
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resolução internacional que deveria estar sendo respeitado para que houvesse a 

conquista do garantismo penal. Ao discorrer sobre a superlotação do sistema prisional, 

por exemplo, é recomendado que o Estado passe a respeitar a lotação máxima das 

instalações penitenciárias. O MEPCT recomenda a: 

Redução do número de pessoas privadas de liberdade até o limite máximo de 

capacidade da unidade, como orienta o Princípio XVII dos Princípios e Boas 

Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução no 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA); (MEPCT/RJ, 2017, p. 58). 

A situação dos presídios do Brasil não desrespeita somente as disposições legais 

brasileiras previstas na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal, mas 

desrespeita também resoluções internacionais de direitos humanos. Em diversos pontos 

de recomendação figuram resoluções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

dos Estados Americanos, inclusive na recomendação de garantir água potável aos presos 

de forma contínua e ininterrupta: 

Fornecimento de água potável a todos os presos de forma contínua e 

ininterrupta., a fim de observar o disposto no item 20.211 das Regras 

Mínimas para Tratamento de Reclusos da ONU; Princípio XI.212, dos 

Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade 

nas Américas - Resolução no 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da OEA; MEPCT/RJ, 2017, p. 60). 

As recomendações abordam que o melhoramento da condição penitenciária se 

dará quando garantirmos aos presos o cumprimento da pena conforme a previsão legal. 

E, para isso deveríamos construir novos estabelecimentos penitenciários para conquistar 

a abertura de vagas a fim de escoar a superlotação (MEPCT/RJ, 2017, p. 37). Contudo, 

o discurso de construção de novas unidades não pode ser elevado à condição de solução 

máxima para a situação penitenciária brasileira. Pois o ritmo de encarceramento no 

Brasil é elevadíssimo, então mesmo que surgissem, do dia para noite, centenas de novos 

estabelecimentos penitenciários, seria somente uma questão de tempo até que os níveis 

de superlotação retornem aos encontrados durante 2017 (MEPCT/RJ, 2017, p.12).  
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Ou seja, para melhorar a condição das cadeias brasileiras, é preciso, primeiro, 

parar de piorá-las a cada no através de um fluxo de encarceramento surrealista. A 

condição dos presídios no Brasil alcançou o caos também para aqueles que tentam 

entender a situação. O MEPCT afirma que a coleta de dados encontrou obstáculos na 

sua atuação junto aos espaços de privação de liberdade do Rio de Janeiro ao se deparar 

com: 

(...) a falta de informações oficiais; a insegurança na denúncia e no 

acompanhamento de casos; a multiplicação de crises institucionais; a 

insensibilidade de diversos sociais para o tema; a intensa alteração de 

normas, regulamentos e leis; o sensacionalismo da imprensa; bem como com 

as péssimas condições de detenção em meio a uma política criminal de 

expressão nacional voltada, cada vez mais, para encarcerar. (MEPCT/RJ, 
2017, p. 53). 

O questionamento que vale ser feito é o de que se o ambiente da população 

prisional é tão terrível e catastrófico, por que nenhuma mudança significativa é operada 

de forma contumaz em tão defasada esfera de responsabilidade do poder público? 

Como pudemos observar ao longo do primeiro capítulo deste estudo, o 

condenado, no Brasil, sempre foi tratado de forma que fosse afastado das preocupações 

da sociedade. E sociedade esta, que, por razões históricas no trato penal, foi direcionada 

a se sentir afetada pelo crime mesmo que esta ação delituosa não tenha qualquer 

impacto direto sobre sua pessoa. Inicialmente por estar aliada à figura do monarca de 

forma que qualquer ameaça ao rei fosse enxergada como uma ameaça ao povo, e, 

posteriormente como uma ameaça ao modo republicano de vida em sociedade. 

Temos como característica do nosso povo a severidade no trato da questão penal. 

Que no século XXI diante de reformulações na forma de administrar uma sociedade 

baseada no apego ao neoliberalismo que busca garantir um "livre mercado" através da 

garantia das liberdades individuais, por um lado, e como resposta desse esforço 

direcionado ao mercado, o desenvolvimento de políticas de segurança que promovem, 
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na prática, um enfrentamento do Estado contra a população marginalizada 

(WACQUANT, 2010, p. 198). 

Wacquant (2010, p. 202) afirma que esta disposição por parte do Estado de 

nortear-se através do objetivo de garantir o funcionamento pleno do mercado tem como 

consequência o trato severo com o qual são tratados aqueles que trilharem um caminho 

contrário ao "esforço pelo trabalho". Onde, para a população, aqueles que delinquem 

são os responsáveis pela criação de um sentimento de insegurança que ronda a 

sociedade. 

A severidade penal é, então, apresentada praticamente por todo lado e por 

todos como uma necessidade saudável, um reflexo indispensável de 

autodefesa do corpo social ameaçado pela gangrena da criminalidade, 
qualquer que seja sua gravidade. (WACQUANT, 2010, p. 198-199). 

Se transpomos a severidade penal apontada por Wacquant para o contexto 

brasileiro, percebemos que a mesma extrapola qualquer previsão acadêmica. Este é o 

principal motivo pelo qual a realidade do sistema prisional não possui grandes 

esperanças de encontrar uma melhora, ao menos, em um futuro próximo. "Tratar mal" o 

preso é encarado socialmente como a plenitude da defesa da população através da 

justiça penal. 

O preso no Brasil é colocado de fora da vida em sociedade em seu caráter de 

plenitude para além da subtração da liberdade quando condenado, principalmente, 

quando lhe é cassado o direito de participar da vida política. A Constituição Federal 

prevê em seu artigo 15 os casos excepcionais nos quais se anulam os direitos políticos, 

entre eles os diretos de votar e ser votado, ou, como afirma José Afonso da Silva "a 

participação do povo no poder de dominação política” (2017, p. 352). No inciso III 

figura a previsão legal de cassação dos direitos políticos daqueles que tiveram 



   
 

61 
 

 

condenação criminal transitada em julgado durante o período em que durarem os efeitos 

da condenação. 

Ou seja, a população prisional que vive a realidade catastrófica do cárcere, que 

temos aqui evidenciado desde nosso segundo capítulo, não possui voz na política. Logo 

não existe um instrumento por parte dessa população para que existam pressões sobre o 

legislativo e o executivo para que a situação do sistema prisional possa tentar ser 

sanada. Por consequência, surgem os motins nas prisões como a única ferramenta de 

diálogo de reivindicações sobre a realidade do cárcere no país. 

Pois a população brasileira não afetada pela realidade carcerária, por razões 

históricas que fundamentam a severidade penal em nosso país, dificilmente 

compadecerá pela causa da conquista do garantismo penal, mesmo que esta conquista 

signifique o cumprimento da lei em seu caráter minimalista. Enquanto isso, os afetados 

pela condenação não poderão participar da vida política para reivindicar dos direitos e 

garantias do preso no Brasil. 

A professora Carla Appollinario, através da pesquisa sobre a obra de Georg 

Rusche e Otto Kirchheimer, nos aponta que estes autores chegaram à três conclusões 

centrais quanto à motivação do caos penitenciário da forma que conhecemos: I – Que a 

taxa de criminalidade, e consequentemente o fluxo de encarceramento, não é afetado 

diretamente pela forma com a qual o Estado passa a reger sua política criminal. Mas que 

a taxa de criminalidade é um reflexo direto do desenvolvimento econômico do país, ou 

seja, que a condição financeira do indivíduo é, também, motivadora do delinquir. II – 

Que o sistema penal integra um sistema social. Ficando sujeito a todos os vícios e 

defeitos intrínsecos à sociedade na forma com a qual os sociais atribuem seu juízo de 

valor, ou seja, que o sistema penal não é uma consequência única das leis penais. III – A 
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repressão possibilita a ilusão de segurança. E como as questões sociais do Brasil não 

possuem previsão de serem resolvidas, a repressão sobra como o caminho mais fácil 

para a "garantia da ordem" (CASTRO, 2010, p. 249-250). 

Se trouxermos essas três conclusões ao cenário brasileiro do encarceramento, 

podemos observar que existem correlações diretas na forma de punir brasileira moderna 

com os apontamentos feitos por ambos os autores do meio do século XX. A situação 

carcerária no Brasil é motivada por uma questão econômica, fortalecida por uma 

demanda social por repressão e só vai encontrar o caminho da conquista do garantismo 

penal mínimo quando resolver suas questões sociais, entre elas o racismo, a 

desigualdade social, o acesso à educação (principalmente antes do cárcere), a 

distribuição de renda e a igualdade de gênero, entre outros. 

 

É fundamental estabelecer que existem caminhos para tornar a pena de prisão 

algo desnecessário, através da resolução de mazelas sociais, e caminhos para um 

aprimoramento da eficiência com a qual se pune no país, através da garantia do 

cumprimento da previsão legal da execução da pena, conforme foi amplamente 

reforçado ao longo deste estudo. 

Sob a ótica do retorno social a curto prazo, é mais interessante que, inicialmente, 

o Brasil torne a pena de prisão naquilo que mais beneficie a população, inclusive na 

pessoa do preso durante a prisão e após a prisão. Pois a pena é uma ferramenta severa, 

principalmente na forma da subtração da liberdade, mas como percebemos durante este 

estudo, o sequestro da liberdade não é a única pena a qual é condenado aquele que for 

aprisionado, seja em caráter condenatório ou em caráter de aprisionamento preventivo. 
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A forma e a finalidade com a qual o Brasil estabeleceu o seu punir obteve 

consequências amplamente prejudiciais para o país, inclusive na viabilização das 

associações criminosas durante o cárcere em um grau para além das grades. Onde a 

sociedade que estabeleceu, originariamente, a severidade no trato penal, torna-se refém 

de suas próprias animosidades que interferem na utilização da finalidade da pena. 

Através deste estudo percebemos que as máculas presentes no sistema prisional 

brasileiro são sintomáticas quando analisadas ao lado de nossa história de experiências 

de penalização. A perda da administração penitenciária para os próprios presos 

motivada pela execução de uma pena que, na prática, pune muito além da norma 

enquanto previne muito aquém da norma. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1 – DA POPULAÇÃO PRISONAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

67 
 

 

 

ANEXO 2 - RAÇA/COR/ETNIA DA POPULAÇÃO PRISIONAL BRASILEIRA NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 3 – ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO PRISIONAL BRASILEIRA NO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 4 – FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO PRISIONAL BRASILEIRA NO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 5 – TIPOS PENAIS REFERENTES AOS ILÍCITOS PRATICADOS PELA 

POPULAÇÃO PRISIONAL BRASILEIRA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016￼

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 6 – TEMPO TOTAL DE PENA DOS APRISIONADOS NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2016. 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 7 – O ACESSO À SAÚDE PELOS PRESOS BRASILEIROS NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2016. 

  

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 8 – A MORTALIDADE DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL NO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 9 – ACESSO À EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 
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ANEXO 10 – ACESSO AO TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

 

(BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias - INFOPEN, 2017) 

 


