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INTRODUÇÃO

Antes de qualquer digressão possível sobre a educação prisional, faz-se
necessário localizar tal discussão a partir de uma conjuntura de espaço e de tempo
concretos para que seja de fato encarnada na realidade sociocultural a que ela pertence
em um determinado tempo, pois, Ubi homo, ibi jus3. O homem se humaniza na
convivência com seu grupo social através da convivência com seus semelhantes,
entretanto, essa convivência, às vezes, não se dá de forma harmônica, pois “o homem
não é absolutamente livre para fazer o que bem quiser” (TELES, 2006, p. 1) e, assim,
situações de conflito frequentemente acontecem. Destes conflitos, muitos não chegam a
ser regulados pelas normas jurídicas, pois em muitas situações o controle social é
regulado por instituições sociais, tais como, Família, Escola, Igreja, mas, quando algum
comportamento desviante ofende alguma das normas fundamentais da Sociedade, faz-se
necessário a interferência direta da lei como fundamento da Ordem Social.
O ordenamento jurídico se constitui em um complexo de normas funcionais
reguladoras da vida em sociedade, dispondo de uma inenarrável gama de sanções a
serem aplicadas aos desviantes. Assim, a ação mais rigorosa desse ordenamento jurídico
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apresentada aos transgressores de qualquer norma de natureza penal, culminará em
várias sanções, inclusive na privação da liberdade dos sujeitos.
De início faz-se então necessário uma pesquisa bibliográfica sobre a questão
histórica da prisão, bem como, do sistema penitenciário que interessa tanto aos
penitenciaristas e magistrados quanto aos pesquisadores de diversas outras áreas,
incluindo aqui os pesquisadores das áreas da educação. Um dos fatores mais sabidos
consiste na afirmação da justiça criminal de conceber a pena e, por conseguinte a prisão,
como instrumento de defesa e controle social, conceito que tem sua gênese na adequada
aplicação do direito legitimado do Estado. Mais do que um simples paradigma, esse
conceito passou a legitimar mais ainda as normas de vivência profissional por todos os
que de uma forma ou de outra são responsáveis pelos presos em qualquer nível de
encarceramento.
Assim, com esta pesquisa pretende-se investigar sobre a evolução da
criminalidade em seus mais variados motivos, isso porque até a condenação o
delinquente marca sua incômoda presença na sociedade, mas após sua condenação e
encarceramento para o cumprimento de sua pena, torna-o um sujeito invisível
socialmente. Torna-se na acepção própria do termo, um marginal, mais um criminoso
que viverá à custa da sociedade, recebendo apenas o desprezo social. Tornando-se um
sujeito esquecido, sendo lembrado apenas quando ocorrerem rebeliões e/ou fugas,
passando a ocupar as manchetes da mídia.
Atualmente o sistema penitenciário mundial, bem como o brasileiro, passa por
uma crise sem precedentes marcada pela constatação da falência do atual modelo do
sistema penitenciário A pena de prisão, a qual consiste na segregação da liberdade, está
falida, todavia consiste ainda em ser a solução mais eficaz para a criminalidade ainda
latente. No decorrer dos tempos até a atual conjuntura, sempre surgiram leis e
mecanismos para garantirem tanto os direitos, quanto os deveres dos presos, todas elas
carregadas de um discurso de objetividade para reeducação criminal como tratamento
mais adequado. Apesar de todos os mecanismos constituídos, a violência, tanto dentro
quanto fora dos presídios, ainda teima em continuar.
A crise pelo qual passa o sistema penitenciário como um todo, já deu início a um
movimento de busca de alternativas para soluções, uma vez que o sistema está
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praticamente falido e corrompido em grande parte do mundo e, principalmente, no
Brasil, onde imagens degradantes são constatadas no sistema: injustiças, superlotação,
promiscuidade e ociosidade. Por um lado, a falta de assistência material, à saúde,
jurídica, educacional, psicológica, religiosa, por outro lado, a soma desses fatores acaba
formando a tessitura do quadro caótico da atual situação penitenciária.
Assim, diante deste quadro faz-se necessário conhecer o sistema como um todo,
partindo da origem da pena para melhor compreender o processo e as diferentes formas
de castigo até chegar propriamente ao sistema carcerário atual, o qual se propõe (re)
educar o preso para reintegrá-lo na sociedade, mas que até agora conseguiu apenas
produzir isolamentos e segregação social, entre outros, tudo isso é educação. Tanto para
o bem quanto para o mal.

ORIGEM E CONCEITO DE PENA

Não se pode desenvolver qualquer discussão a respeito do sistema carcerário,
bem como a sua evolução histórica, sem antes discorrer sobre a origem da pena, uma
vez que a existência do sistema penitenciário está ligada ao da pena imposta ao
transgressor das normas sociais, constituídas juridicamente, tanto como castigo, quanto
reparação do dano praticado à pessoa, pertencente à sociedade.
Etimologicamente não se pode precisar com certeza a origem da palavra pena.
Pode ser que sua origem seja latina POENA, significando castigo, expiação, suplício.
Ou ainda, PUNERE (por) e PONDUS (preso), no sentido de pesar, em face ao equilíbrio
que se estabelecia pela balança da justiça. Também poderia ter origem nas palavras
gregas PONOS, POINÉ, DE PENOMAI o qual tem por significado a noção de trabalho,
fadiga, sofrimento e EUS, de expiar, fazer o bem, corrigir, ou no sânscrito (antiga língua
clássica da Índia) PYNIA, com ideia de pureza ou virtude.
Existem ainda aqueles que acreditam ser a pena derivada da palavra ULTIO
empregada, na Lei das XII Tábuas para representar castigo como retribuição pelo mal
praticado a quem desrespeitar a ordem estabelecida. A expressão pena também é
apresentada como derivada do fato de quando um juiz fosse sentenciar alguém se
utilizava de uma pena de pavão, que era umedecida na tinta, e assim, utilizada na escrita
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para fixar a pena (o castigo). Ainda na antiguidade, o Egito utilizava a expressão como
contrapeso na balança dos abusos dos comerciantes, cujo julgamento era feito antes do
enterro. Esse é o julgamento de Maat (que significa pena) de que trata o Livro dos
Mortos do Egito.
Por fim, conceituar um termo é uma tarefa árdua, porque o conceito é tudo
aquilo que a razão concebe com a construção acerca do conceito ou definição de alguma
ideia, que neste caso define a expressão “pena”. Assim, aqui se adota a noção de que
pena como a consequência jurídica, a qual se impõe ao transgressor das normas, como
consequência a diminuição de bens jurídicos ao autor imputável de fatos descrito na
norma jurídica como crime.

ASPECTOS HISTÓRICOS DA ORIGEM DA PENA

Uma pergunta se faz necessária nesse momento: Em que momento surgiu a pena
no mundo?
Uma das primeiras explicações se fia na ideia de que a pena nasceu quando
Adão e Eva foram enganados pela serpente, comeram do fruto da vida e, assim,
cometeram a primeira transgressão. Como consequência dessa desobediência foram
punidos com a pena de degrado, sendo obrigados a deixarem o “Jardim do Éden” e a
viverem para sempre as consequências do seu pecado que, em tese, seria a vergonha, o
sofrimento e a morte. Segundo a Bíblia, foi o próprio Deus que fixou e legitimou a pena
aos transgressores. Então, a pena nasceu quando Eva, estando proibida por Deus, cedeu
à tentação da serpente, resolveu comer determinado fruto, tudo com o consentimento de
Adão, sendo que ambos praticaram aquela que seria a primeira transgressão.
Parece que a explicação científica seja mais sensata, pois, tenta explicar que a
pena tenha surgido, quando os primatas obrigados a descerem das árvores,
provavelmente, devido à escassez de alimentos, fixaram-se na terra, em pequenos
grupos e, após o ataque de algum grupo rival, surgiu a primeira punição; portanto, a
primeira pena como ato de defesa e retribuição pelo mal praticado como vingança. Por
fim, tanto uma vertente quanto outra, qualquer que seja, nada mais são que conjecturas,
certo é que nenhum povo dispensou a pena como forma de punição aos violadores de
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suas normas. A ausência de punição só acontecerá quando os homens alcançarem um
estágio de evolução elevado, pela qual a pena se torne desnecessária, uma utopia.
Nos estudos mais recentes é comum encontrar a história da pena dividida em seis
períodos: a) Vingança Privada, b) Vingança Divina, c) Vingança Pública, d)
Humanitário, e) Criminológico ou Científico, f) Novas Defesas. Essa classificação é
apenas para fins didáticos já que a passagem de uma fase para outra não aconteceu de
modo uniforme, com o encerramento de um e o início do outro, um período pode ter
convivido com outro período, pois há que se levar em conta que cada fase sofre
influência de fatores que incidem transformações, sendo plenamente possível que em
algum momento histórico possa ter acontecido características de diversos períodos.

A – Período da vingança privada

Essa é a fase mais antiga da história da pena. A punição era imposta
exclusivamente como vingança. Tratava-se da lei do mais forte, ficando sua extensão e
forma de execução a cargo da pessoa do ofendido e o transgressor poderia ser morto,
escravizado ou banido. Nos primórdios da civilização não havia qualquer espécie de
administração pertinente à Justiça. Caso alguém ofendesse um seu semelhante, nem
sempre o revide guardava razão de intensidade à agressão sofrida. Em muitas ocasiões
sequer era dirigido ao agressor, mas sim aos membros de sua família ou tribo, gerando,
não raro, resposta mais hostil ainda.
Quando a infração era praticada por um membro do próprio grupo “a punição,
em regra, era o banimento, conhecido como perda da paz, fazendo com que o infrator
ficasse desprotegido, à mercê de tribos rivais.” (CAPEZ e BONFIM, 2004, p. 43). A
pena ultrapassava a dimensão da pessoa do infrator para se dimensionar em sua família
ou até em sua tribo, com sua total dizimação, não se importando com a figura da culpa.
Não havia senso de justiça, a reação era puramente instintiva e normalmente desmedida,
não havendo proporcionalidade e nem pessoalidade quanto ao revide, “reinava a
responsabilidade objetiva, e desconheciam-se princípios como o da proporcionalidade,
humanidade e personalidade da pena” (CAPEZ e BONFIM, 2004, p. 43).
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Uma pena assim tão desagregadora, não teria como se manter por muito tempo.
Com a evolução da espécie humana, surge uma medida que objetivava limitar o direito
de desforra criando a pena do Talião, a qual implicava a ideia de compatibilidade: “olho
por olho, dente por dente”. Talião vem do latim “TALIS” e significa tal, semelhante,
igual4. Surgiu no Código de Hamurabi5, Rei da Babilônia, em XXIII a. C.,
posteriormente espraiando-se para outras legislações (NORONHA, 2000, p. 21). Se por
um lado não afastou a violência da repulsa, por outro teve o mérito de conferir-lhe a
noção de dimensão, evitando o aumento incontido do conflito inicial.
Com essa nova configuração penal, os crimes mais horrendos poderiam ser
separados pecuniariamente, desde que a vitima fosse indenizada pelo algoz. Assim, a
pena passou a ser individualizada, recaindo toda a culpa na pessoa que cometesse o
crime. Muitas vezes de forma cruel. Nesse período a indenização passou a ser uma boa
solução para evitar atrocidades.6

B – Período de vingança divina

Neste período, acreditava-se que os deuses fossem guardiões da paz e eventuais
crimes cometidos seriam considerados como afronta às divindades e a punição passa a
existir para aplacar a ira divina e regenerar a alma do infrator. Para que a paz fosse
mantida, sacrifícios humanos deveriam ser realizados e deste modo, mediante a prática
de um único ato, três medidas eram adotadas: satisfazia-se o deus maculado, punia-se o
ofensor e intimidava-se a população para que não mais praticasse atos considerados
criminosos. A pena que era aplicada ao bel prazer da vítima, ou de seu grupo, como
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vingança pelo mal praticado ou mesmo como um ato instintivo de defesa, agora passa a
ter como fundamento uma entidade divina OMNIS POTESTAS A DEO.
O período caracterizou-se, também, pela crueldade das penas: quanto maior a
importância da divindade agravada, mais atroz seria a punição. Os sacerdotes eram os
responsáveis pela administração da justiça, bem como pela aplicação das sanções.
Tendo em vista essas características, o Direito Penal vigorante foi denominado Direito
Penal Teocrático e as legislações egípcia, hebraica, chinesa e indiana, entre outras,
foram exemplos desta fase.
Apesar de o conceito de punição ter intencionalidade altruísta, a história acaba
por revelar um período perverso e de muita maldade. Em nome das divindades, foram
praticadas monstruosidades e iniquidades, tendo esse período degradante, se inspirado
em princípios conservadores e até fanatizados.

C – Período da vingança pública

O poder público passou a regulamentar as formas possíveis de castigo através do
ente soberano que era aplicado de acordo com os seus interesses. Embora, ainda,
conservasse a lei do Talião, todavia não mais aos critérios da vitima ofendida, apesar de
a punição continuar violenta, desproporcional, atroz e desumana. A pena de morte,
prática comum desde as primeiras civilizações, não se restringia apenas ao réu, mas
atingia a todos de sua família. Não só a pena de morte como também açoitamentos,
mutilações, os inúmeros suplícios físicos e os desterros.
Com o desenvolvimento e organização da sociedade, a tutela penal deixa de ter
conteúdo eminentemente teocrático, desconsiderando situações particulares, passando a
ser centralizada nas mãos dos soberanos. Até então, as vinganças eram de forma
particular ao seu arbítrio ou pelo grupo, mas sempre com requintes de crueldade e sem
qualquer critério de justiça. Isso demoveu o Estado a chamar para si a responsabilidade
pelo direito punitivo (jus puniente).
Neste contexto, a reprimenda imposta ao transgressor da lei passa a ser a
resposta oficial, apresentada pelo Estado, tendo como objetivo proteger a coletividade.
Porém, na verdade, o que ocorreu foram situações despóticas, pois o senhor reinante,
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que então concentrava poderes quase absolutos, podia considerar criminosas, caso fosse
conveniente, as condutas que bem entendesse, deixando a população “aterrorizada, pois
não tinham segurança jurídica.” (JORGE, 2005, p. 66).
A par desta abusiva utilização do poder, tem-se que a justiça tratava
desigualmente os cidadãos. Os mais abastados eram normalmente poupados da
severidade e crueldade das penas então vigentes7, ao passo que a população menos
privilegiada sofria em demasia. A igreja já constituída, notadamente a Católica,
continuava exercendo grande influência na distribuição do Direito. Segundo a doutrina:

(...) da justiça criminal, na maior parte do 2º milênio (mais
precisamente até o Iluminismo, que eclodiu na segunda metade do
século XVIII), encarregou-se a Igreja, os Senhores Feudais
(prepotentes e arbitrários) e os Governos Absolutos ou Monárquicos
(autoritários). Foi um Direito penal exageradamente cruel, desumano
e não garantista, apesar da Great Charter de João Sem-Terra, de 15 de
junho de 1215 (que somente valeu – quando valeu –, para os nobres;
dela pouco, ou muito pouco usufruíram os plebeus). (GOMES, 2007,
p.85).

As penas eram extremamente cruéis, esclarecendo Basileu Garcia que:

(...) para se ter ideia do que representou no passado o sistema de
atrocidades judiciárias, não será necessário remontar a mais longe que
há três séculos. Na França, por exemplo, ainda depois do ano de 1700,
a pena capital era imposta de cinco maneiras: esquartejamento, fogo,
roda, forca e decapitação. O esquartejamento, infligido notadamente
no crime de lesa-majestade, consistia em prender-se o condenado a
quatro cavalos, ou quatro galeras, que se lançavam em momento em
diferentes direções. A morte pelo fogo verificava-se após ser
amarrado o condenado a um poste, em praça pública, onde era o
corpo consumido pelas chamas. E costume houve, também, de
imergir o sentenciado em chumbo fundido, azeite ou resina fervente.
O suplício da roda era dos mais cruéis: de início, o paciente, que jazia
amarrado, era esbordoado pelo verdugo, até se lhe partirem os
membros. Em seguida era colocado sobre uma roda, com a face
voltada para o céu, até expirar. (GARCIA, 1956, p. 15 e 16).
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Esse período foi marcado por um grande numero de atrocidades cometidas em
nome da justiça estatal e a pena de morte era utilizada de maneira intensa, sendo
legitimada pela Igreja Católica.

D – Período Humanitário

Tão degradantes e cruéis foram as execuções praticadas que acabaram
provocando revolta na população a ponto de muitos se levantarem a combater o
espetáculo reinante. No século XVIII, nascia então o período que os estudiosos
chamaram de Humanitários. Também denominado de “séculos das luzes”, este período,
trouxe profundas modificações para inúmeras áreas do saber: as ciências, as artes, a
filosofia, não tendo o direito permanecido indiferente nesta verdadeira revolução
mundial do bem.
Até este período, cada vez mais se criavam fórmulas atrozes para a execução dos
transgressores. Uma vez sentenciado, o homem deixava de ser humano e passava a ser
tratado como objeto de sevícias, as mais impressionantes possíveis. Tudo era feito não
só para afligir o corpo com a dor física, mas também para humilhar, para que o réu se
compadecesse moralmente, um espetáculo de diversão para a população. Todas as
execuções eram acompanhadas passo a passo, inclusive escarnecendo o miserável em
expiação. Esse espetáculo horrendo e degradante ao mesmo tempo em que divertia a
população também constituía um medo social de não infringir a lei, por saber que tal
mal poderia lhe sobre cair.
Se de um lado, o povo era obrigado a assistir tal espetáculo de barbárie, por
outro nem todos concordavam com essa situação. Foi dessa confluência de ideias que
em 1764, aos 27 anos Cesare Bonessana (1738–1794), também conhecido como
Marquês de Beccaria, inspirado por Montesquieu, Rousseau, D’Albert, Diderot e Hume,
publica em Milão um opúsculo que mudaria os rumos do Direito Penal mundial. Ele
escreveu uma obra de grande vulto que viria a se transformar na grande referência de
transformação das formas de execução das penas e que ainda é atual, a obra DEI
DELITTI DELLE PENE (Dos Delitos e Das Penas), publicada pela primeira vez sem
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nome em Livorno, no ano de 1764. Basicamente a obra combatia o sistema penal então
vigente, criticando, dentre outros, os seguintes itens:
1.

A forma de aplicação e a linguagem utilizada pela lei, pois grande parte

dos acusados, além de analfabetos, não tinha sequer noção dos dispositivos legais;
2.

A desproporção entre os delitos cometidos e as sanções aplicadas;

3.

A utilização indiscriminada da pena de morte;

4.

A utilização da tortura como meio legal de obtenção de prova;

5.

Criticou as condições das prisões.

A obra apresentou ideias a fim de combater o crime e o autor faz referência
sobre a origem das penas e o direito de punir, entendendo que o juiz não poderia impor
penas que não estivessem previstas em lei, devendo interpretá-las de forma a não
cometer abusos. Criticava a prisão, afirmando que se atiravam na mesma cela, sem
distinção alguma, o inocente suspeito e o criminoso convicto, que era antes de tudo um
suplício e não um meio de deter o acusado.
Afirmava, ainda, que as forças de defesa do trono e os direitos das nações
estavam separados quando deveriam estar em harmonia e criticava as acusações secretas
e as torturas praticadas para obter confissões nos interrogatórios. Também denunciava a
lentidão dos processos, analisava as penas variadas, insurgindo-se frontalmente contra
as severas penas, em especial, a pena de morte.
Indiscutivelmente os postulados de Beccaria foram influenciados por
Montesquieu (1689–1755) e Rousseau (1712–1778), tendo buscado muitos de seus
fundamentos na obra “O Contrato Social”, publicada em 17628. Mas é importante
destacar que o Marquês de Beccaria não foi o primeiro a abordar o tema naquela época,
porém, teve o mérito de, em decorrência da forma como se expressou, despertar a
atenção de grande parte da população.

8

A guisa de exemplo basta atentar para o parágrafo seguinte, constante do capítulo III da obra de
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Conforme explana Ney Moura Teles, logo após a publicação da obra de
Beccaria:

“(...) surgem leis aderindo aos preceitos por ele defendidos. Em 1767,
na Rússia, Catarina II promove profunda reforma legislativa. Na
Toscana, em 1786, são abolidas a tortura e a pena de morte. Na
mesma linha, na Áustria e na Prússia as ideias iluministas se
concretizam em leis humanitárias.” (TELES, 2006, p. 24).

É o que se convencionou denominar “despotismo ilustrado”.
Com o surgimento da obra de Beccaria, surgiu uma verdadeira revolução nos
estudos sobre o direito penal, passando a serem discutidos e combatidos os vários tipos
de penas aplicadas, muitas delas até então ao bel prazer do julgador ou, pior ainda, do
próprio ofendido. A obra passou a demarcar um novo paradigma na esfera jurídica,
modificando alguns princípios, entre os quais, a constituição de um sistema de normas
penais universalmente válidas, constituída pela razão, o que pode constituir o delito
como ente jurídico, dando validade geral para tais normas estabelecendo a correlação
necessária entre direito e pena.
Uma consequência direta disso foi a abolição da pena de morte em quase toda a
Europa, bem como, as penas corporais e as de infâmia aos poucos foram sucumbindo,
cedendo lugar às privativas de liberdade, onde se iniciou a construção de inúmeros
presídios. Surge também o paradigma de ser possível a reeducação dos criminosos que
uma vez condenados e encarcerados, poderiam ser ressocializados e reintegrados à
sociedade após o cumprimento da pena.
Tão importante para a seara penal quanto Cesare Beccaria, foi John Howard, na
Inglaterra, cuja preocupação maior passou a ser com a humanização do sistema
penitenciário. Ele, em 1.755, foi capturado e preso no fétido calabouço de “Brest”,
quando viajava para Lisboa a fim de socorrer as vitimas de um terremoto. Em 1773,
após ser designado Sheriff do condado de Bedford, Johh Howard teve contato direto
com a lastimável situação das prisões. Viajando por inúmeros países da Europa,
verificou que as condições encontradas no condado se repetiam em outras nações: locais
úmidos, sem ventilação, sem luz, infectados por vírus, piolhos, carrapatos, gerando toda
sorte de doenças. Desde então John Howard, passou a se dedicar a causa da filantropia,
11
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passando a cuidar das obras de reforma e manutenção das prisões, tendo se apaixonado
pelo tema das prisões (BITENCOURT, 1993, p. 44).
Em 1777, na Inglaterra, foi publicada a obra “The state of prisions in Ingland
end Wales” 9, onde relata a experiência colhida junto às prisões inglesas e europeias,
Uma de suas maiores contribuições, onde defende um tratamento mais digno ao preso,
bem como preconiza a construção de estabelecimentos penais mais adequados às
funções carcerárias. Dos itens elencados havia a higienização dos cárceres, bem como
um regime alimentar adequado e, também, salientava a necessidade de disciplina
diferenciada para acusados e condenados, principalmente o ensinamento da educação
moral e religiosa e, ainda, a obrigatoriedade do trabalho e do ensino de uma profissão.
Acabou morrendo em decorrência de “febres carcerárias”, considerado atualmente como
sendo o Pai da ciência penitenciária 10 (BITENCOURT, 1993, p. 45).
Posteriormente, surgiu Jeremias Bentham, com suas obras “Tratado da legislação
Civil e Penal” e “Teoria das Penas Legais” que discutiu a questão penitenciária com o
objetivo de tornar as prisões mais humanas e constituiu um sistema carcerário ao qual
chamou de Panótico, cujo edifício sendo circular como um polígono tinha seus quartos à
roda de muitos andares, teria ao centro o inspetor, de onde poderia ver todos os presos e
fazê-los executar suas ordens sem deixar seu posto, sendo a administração do
empreendimento entregue, por contrato, a um particular, o qual ficaria responsável pela
saúde dos presos como sendo um segurador.
Esses fatos eram um sinal do atual movimento de tentativa de privatização do
sistema como um todo, sendo que já de fato, efetivado atualmente, pelo que tange a
saúde dos presos e sua alimentação. 11
9

O Estado das Prisões na Inglaterra e no País de Gales.
Cuello Calon, citado por Cezar Roberto Bitencourt, afirma que: “Beccaria realizou sua obra com pluma
e papel, na paz de seu gabinete de trabalho, enquanto Howard visitou grande número de prisões
europeias, vendo de perto sua vida horrível, empreendendo longas e perigosas viagens a países distantes,
teve estreitos contatos com os encarcerados e arriscou sua saúde e a sua vida expondo-se ao contágio das
enfermidades carcerárias que, finalmente, causaram a sua morte. Beccaria foi um pensador, Howard, um
homem de ação. No entanto, a obra de ambos teve um fundo comum: a luta contra a iniquidade e a
barbárie, visando a implantação de um regime penal mais humano e que respeitasse a dignidade humana.”
Falência da pena de prisão – Causas e alternativas, nota 144, p. 44 e 45.
11
Foucault trata do Panóptico como sendo uma questão de pode a ser utilizado sempre que se deseja
impor uma tarefa ou um comportamento a uma multiplicidade de indivíduos, assim: “O Panóptico (...)
permite aperfeiçoar o exercício do poder. E isto de várias, maneiras: porque pode reduzir o número dos
que o exercem, ao mesmo tempo em que multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido (...) sua
10
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E – Período Criminológico ou Científico

Após o levante provocado pelos pensadores iluministas o Direito Penal passou a
ser estudado de forma mais científica e metodológica. No auge da efervescência
tecnológica e científica dos séculos XIX e XX, a pena deixou de ser simples proteção
jurídica, encontrando sua medida na qualidade do delito e variando de acordo com a
intensidade deste. Com a mudança no paradigma penal passou a se entender o delito
como sendo um fato individual e social, sendo fruto de um sistema patológico de seu
autor. O criminoso, bem como as causas que o levaram a cometer o delito, passou a ser
objeto de investigação.
Com isso a pena foi transformada em uma espécie de remédio, não mais vista
como castigo. Assim, ela deve ser dosada conforme a periculosidade do delinquente. A
sanção é um mecanismo de defesa do sistema. A partir de então, os estudiosos não mais
se limitaram ao exame da legislação, passando a desenvolver conceitos e teorias
jurídicas, sociais e antropológicas, divisando de forma abrangente o fenômeno criminal,
bem como a verdadeira função de alguns institutos penais.
Um dos maiores expoentes desta etapa da evolução do conceito penal foi César
Lombroso, médico italiano e prossegue com os demais representantes da Escola
Positiva, tendo no Brasil seu representante Raymundo Nina Rodrigues. Lombroso
escreveu, em 1876, a obra L’uomo delinquente, na qual, após exaustivo estudo no
cadáver do bandido Vilela, encontrou na base de seu crânio a fosseta occipital média,
osso primitivo, cuja característica ligada a outros fatores poderia revelar um instinto
sanguinário por regressão atávica; concebeu o crime como sendo uma manifestação de
fatores biológicos inerentes ao agente, ou seja, para Lombroso os indivíduos que
nascessem com determinadas características morfológicas e de personalidade deveriam
ser considerados criminosos natos, tais como: zigomas salientes, possuir habilidade em
ambas as mãos (ambidestro), possuir cabelos abundantes, ser vaidoso, preguiçoso etc.

força é nunca intervir, é se exercer espontaneamente e sem ruído (...) vigiar todas as dependências onde se
quer manter o domínio e o controle. Mesmo quando não há realmente quem, assista do outro lado, o
controle é exercido. O importante é (...) que as pessoas se encontrem presas numa situação e poder de que
elas mesmas são as portadoras (...) o essencial é que elas se saibam vigiadas” (FOUCAULT, 1997, p.
170).
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Chegou a criar uma classificação de criminosos12 que denominou atavismo

13

e

precipitadamente, concluiu que todas as pessoas que fossem portadoras dessas
características teriam tendência à criminalidade, ou seja, seriam criminosos natos ou em
potencial.
César Lombroso passou a ser considerado o criador da Antropologia Criminal.
Inicialmente muito festejada, mas, paulatinamente sua teoria acabou caindo em
descrédito, pois estava divorciada da realidade, haja vista ter-se verificado que inúmeros
criminosos violentos não possuíam uma só das características por ele consideradas
indicativos de absoluta propensão à prática de delitos. Por outro lado, constatou-se que
várias pessoas que ostentavam os sinais considerados atávicos, jamais, ao longo de suas
vidas, tiveram qualquer envolvimento com a justiça criminal. Não obstante ter perdido
parte de seu prestígio, é irrefutável o fato de ter atraído a atenção dos estudiosos para o
agente criminoso, pois naquele momento o Direito Penal “caminhava para um
dogmatismo exacerbado.” (MIRABETE e FABBRINI, 2007, p. 22).
Obviamente Lombroso estava equivocado. A partir de seus estudos voltados para
o criminoso, tendo por base suas características antropológicas, levando em
consideração as características do crime e suas causas, tudo em nome da defesa e da
prevenção da sociedade. Sendo dessa estrutura que nascem a antropologia criminal, a
criminologia e a sociologia criminal, bem como a polícia criminal e a ciência
penitenciária. A contribuição dessa fase consiste em que a questão da individualização
da pena, da periculosidade e da medida de segurança passa a ser discutidas com maior
profundidade no mundo.

12

Para Lombroso os criminosos se classificavam em: a) delinquente nato e louco moral; b) delinquente
epilético; c) delinquente passional; d) delinquente insano; e) delinquente ocasional; f) delinquente
matóide; g) alcoólatra; h) histérico.
13
Definição de Lombroso de crime: “fenômeno de atavismo [em itálico no original] orgânico e psíquico.”
(p.133) O atavismo é o reaparecimento de uma característica depois de várias gerações de ausência.
Devido às críticas ao atavismo de Lombroso, ele mudou a sua teoria para a epilepsia como o “fundo
comum de todas as formas de delinquência.” (p.135) Mas outros médicos, como o próprio Antônio Moniz
Sodré, negam que a epilepsia possa ser considerada causa da criminalidade, pois há epiléticos que não são
criminosos. Ferri considera que há fatores antropológicos, físicos (externos) e sociais que influenciam as
pessoas quando cometem crime. Nos loucos, delinquentes natos e por paixão, os primeiros prevalecem.
Há tipos de homens, e o tipo criminoso é o mais degenerado. Ele é identificado por características físicas
e fisiológicas, como o formato do crânio (craniologia) e o uso excessivo da mão esquerda. Ele não tem
consciência, por isso não se arrepende do que fez. ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas
penais: clássica, antropológica e crítica (estudo comparativo). 7ª ed. Livraria Freitas Bastos, 1938.
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Em especial, a Escola Positivista contribuiu de forma decisiva para os novos
estudos que deram origem a um novo movimento chamado de União Internacional de
Direito Penal. Esse movimento preconizava a distinção entre os diversos tipos de
delinquentes, a realização de estudos antropológicos e sociológico, não se considerando
a pena como único meio de combater o crime, a eliminação das penas de curta duração
e a colocação de delinquentes habituais em situação de não se tornarem nocivos,
surgindo em consequência as penas de longa duração e o sistema de segurança máxima
do criminoso com o objetivo de proteger a sociedade.
Com o advento da primeira guerra mundial surge recrudescimento da pena. Com
o desaparecimento da União Internacional do Direito Penal, surgiram os regimes
autoritários do fascismo, nazismo e comunismo, pelos quais se transformaram em
ameaça concreta aos direitos humanos. A pena de morte é reestabelecida na Itália. Surge
a chamada Escola Técnica Jurídica, responsável pela geração de dogmáticos que vão só
aumentando a partir daí.
Decorridos vários anos e com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, acaba o
chamado período científico, o qual passa a ser substituído pelo atual, denominado de
neodefensismo social ou nova defesa social.

F – Período Atual – Nova Defesa Social

Com início em 1945, foi o professor italiano Filippo Gramatica, quem principiou
esse novo paradigma, quando fundou em Gênova, o Centro de Estudos de Defesa
Social, retomando essa caminhada, em parte abandonada com os abalos causados pelas
duas grandes guerras mundiais, e proporcionando um grande impulso aos estudos
científicos dos diversos tipos de delinquentes, suas causas e a individualização de sua
responsabilidade penal. Revoltado com um direito penal fascista à sua volta, dogmático
e retrógrado, propôs a criação de um direito de defesa social e a eliminação do direito
penal e do sistema penitenciário vigente. Uma proposta extremamente avançada e, na
mesma proporção, radical.
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Marc Ancel, compactuando com as ideias de Filippo Gramática, embora se
opondo aos exageros propostos, tornou-se um forte precursor do novo paradigma,
embora não quisesse a abolição a abolição do direito penal, como desejava Filippo.
Com o agravamento de vários adeptos, o movimento cresceu vertiginosamente,
até que em 1949 nasce a Sociedade Internacional de Defesa Social. Em 1954, no
congresso de Anvers, é aprovado o programa mínimo, realizando-se, em 1971, o
congresso de Paris, em 1976, o congresso de Caracas, em 1981, o congresso de
Tessalônica e em 1985, em Milão, a assembléia geral da sociedade, onde o programa
mínimo foi mantido, embora com um adendo para a sua utilização. Agregado ao
movimento Neodefensismo Social, surgiu também o Movimento de Política Criminal
Alternativo ou Nova Criminologia, subdividindo-se em criminologia crítica,
criminologia radical, criminologia da reação social e economia política do direito.
Dentro das novas concepções, a pena passa a ser entendida como tendo caráter
expiatório, mas voltado para a proteção da sociedade. Além de ser exemplar e
retribuitiva, ela tem um escopo de melhoramento, como sendo uma reeducação do
delinquente. A justiça penal deve ter em consideração a pessoa humana além das
simples exigências da técnica processual, afim de que o tratamento penal seja
humanizado.
A grande questão neste movimento consiste na preocupação de defender o
sistema carcerário vigente como um todo, uma vez que a prisão por si só não regenera,
nem ressocializa, antes perverte, corrompe, destrói, a saúde e a personalidade. Pelo
contrário, ela estimula a reincidência e onera substancialmente o Estado, sendo uma
verdadeira escola do crime, paga pelo contribuinte cidadão. Logo, a cadeia deveria ser
reservada somente aos delinquentes perigosos, que não oferecem a mínima
possibilidade de recuperação imediata. Aos demais transgressores da norma jurídica,
cuja infração seja de pequena potencialidade criminal, deveriam impor medidas
alternativas, substitutivos da pena privativa da liberdade.
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O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL

No Brasil a historia do sistema penitenciário não foi diferente, embora só se
possa tratar de sistema penitenciário no Brasil durante a fase do império, tendo por base
inicial o código penal de 1891, antes disto era tudo muito inóspito.

Brasil Colonial

Antes da colonização, os costumes penais dos indígenas eram destituídos de
interesse jurídico e por parte dos colonizadores, era consuetudinário. Esse direito
consuetudinário, não teve nenhuma influência entre os colonizadores do Brasil que
vieram trazendo suas leis14.
Mesmo no período do descobrimento estar em vigência as Ordenações
Afonsinas,15 as quais, foram substituídas pelas Ordenações Manuelinas, efetivamente, o
que vingou no Brasil foi o Livro V das Ordenações do Rei Filipe II, chamados de
Ordenações Filipinas que formava o primeiro estatuto, pois as ordenações anteriores
muito pouca aplicação no Brasil teve, devido às condições do momento histórico vivido
no Brasil.
As Ordenações Filipinas16 expressavam o conceito de crime daquele momento e,
por conseguinte, o conceito de pena. Essa ordenação comportava o conceito de pena de
morte, expressa em modalidades variadas: a) morte na forca; b) precedida de torturas; c)
morte para sempre, em que o corpo do condenado ficava suspenso, até a putrefação; d)
morte pelo fogo; e) açoites; f) degredo para a África; g) mutilação de mãos, h) da língua
e etc.

14

1. Ref. ou pertencente aos costumes de um povo, aos hábitos de um grupo ou sociedade. 2. Jur. Que se
fundamenta nos usos e costumes, na prática e não nas leis escritas (direito consuetudinário). 3. Que é
comumente observado na prática; que se repete regularmente como modo de agir; COSTUMEIRO;
HABITUAL. 4. Diz-se de quem adquiriu por costume certo tipo de caráter ou de comportamento
(indicado pelo substantivo). FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa.
3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
15
FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11º ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 59.
16
FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11º ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 59.
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Quanto ao crime cometido, tinha duas dimensões, uma na esfera civil e a outra
na esfera religiosa, tanto crime quanto pecado eram como se fosse a mesma coisa. A
diferença existia no ato do julgamento, quando se tornava explícita a desigualdade das
classes sociais, quando o juiz aplicava penas segundo a gravidade do caso e a qualidade
da pessoa: assim, via de regra, os nobres eram punidos com multas; já os das classes
inferiores, os castigos eram mais pesados e humilhantes 17.

Controlava-se a população pelo poder do perdão. O Rei contava com
um ilimitado ius puniendi (assim como com o direito de perdoar).
Enorme também (nessa época) foi a influência da Igreja: confundia-se
o pecado com o delito (valeu-se também a Igreja do Direito penal
para preservar o seu poder). Os crimes mais hediondos naquela época
eram: lesa majestade humana (crime contra o rei) e lesa majestade
divina (heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria etc.). (GOMES. 2007,
p. 85).

Continuando o abuso de poder, os processos penais vigentes, adotavam a tortura
como meio legal de obtenção de provas, não possibilitando ao acusado exercer qualquer
possibilidade de defesa, mesmo porque na sua grande maioria estes sequer tinham
qualquer noção dos possíveis dispositivos legais de defesa18. Nesse período a Igreja
possuía enorme influência de poder sobre os conceitos daquilo que se entendia como
justiça criminal, bem como, sobre a adoção da tortura como meio “legal” de obtenção
de provas. Sobre essa questão João Bernardino Gonzaga afirma:

Uma típica sessão de interrogatório transcorria, em linhas gerais,
deste modo. Algumas leis dispunham que o réu somente deveria ser
supliciado várias horas após haver ingerido alimentos, quando já se
achasse enfraquecido. Exigia-lhe então, primeiro, o juramento de que
17

FADEL, Francisco Ubirajara Camargo. Breve história do direito penal e da evolução da pena.
RECIJUR - Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas / Faculdade Cenecista de Campo Largo, Paraná,
Brasil.
REJUR |
v.
1 | n.
1 | p. 1-11 outubro/2009.
Disponível
em:
http://revistas.facecla.com.br/index.php/recijur acesso em 06/01/2012.
18
Um dos traços característicos da história brasileira está alocado no período entre 1790 e 1821 no Rio de
Janeiro. Procurando traçar um panorama dos cárceres na capital do vice-reino do Brasil no final do século
XVIII e acompanhando as mudanças e permanências a partir da vinda da corte portuguesa enfocam os
diversos aspectos da escravidão urbana e o grau de interferência do Estado nas relações entre senhores e
escravos, pois, com a expansão urbana a partir de 1808, escravos são transformados em prisioneiros que
foram amplamente utilizados nas obras públicas. Surgindo assim, o que ficou conhecido de duplo
cativeiro. In: ARAÚJO, Carlos Eduardo Moreira de. O Duplo Cativeiro: escravidão urbana e o sistema
prisional do Rio de Janeiro, 1790-1821. Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado: UERJ, 2004.
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diria a verdade. Em seguida, lhe apresentavam os instrumentos que
seriam utilizados, com explicações sobre o seu funcionamento. Se,
para evitar o tormento, ou no seu desenrolar, o paciente confessasse o
que lhe era exigido, levavam-no para outro lugar, seguro e
confortável, onde ele deveria ratificar a confissão. Se esta não fosse
ratificada, voltava-se à tortura, em dias subsequentes. (GONZAGA.
1994, págs. 32-33).

Vários intelectuais tentaram romper com essa atrocidade eclesiástica, mas só
após a outorga da Constituição de 1824, que de fato e de direito começaram os trabalhos
legislativos, a fim suprimir, o mais rapidamente possível, a legislação portuguesa ainda
vigente e, com ela os abusos eclesiásticos.
Privilegiando a responsabilização subjetiva através da aplicação de sanções,
buscou corrigir o delinquente, consagrando o princípio da igualdade entre os homens
perante Deus. Introduziu a aplicação da pena privativa de liberdade (MACHADO, 1987,
p. 23), pois até então, a manutenção do agente no cárcere era empregada como mera
garantia para a execução das cruéis penas corporais então existentes (estas sim, as
verdadeiras sanções). A adoção de postulados cristãos conferiu feição mais humanista
ao Direito Penal19.
Como a Igreja estabelecia penitências para aqueles monges que cometessem
infrações, acabou por dar origem às modernas penitenciárias. Por outro lado, os clérigos
deviam cumprir referidas sanções em suas células, originando a denominação das atuais
celas20.
Foi o Código Penal de maior vigência no Brasil, entre os anos de 1603 a 1830. A
mais relevante tentativa de modificação dessa legislação foi de autoria de Pascoal José
de Melo Freire dos Reis, professor da Universidade de Coimbra, inspirado no
pensamento dos enciclopedistas. Reis jamais teve qualquer proposição sua convertida
em lei, pois havia receio de ser mais uma vítima da Revolução Francesa 21.
19

Conforme magistério de Luiz Régis Prado “As penas, respeitadas as variações de ordem histórica,
foram, basicamente, espirituales, que atingiam bens espirituais e direitos eclesiásticos (v.g. excomunhão,
penitência); e temporales, que alcançavam bens jurídicos de ordem leiga (v.g. integridade física,
liberdade, patrimônio). Em geral, as penas canônicas têm por escopo o arrependimento e a correção do
delinquente (poena medicinales), bem como o restabelecimento da ordem social e a exemplaridade da
punição – poema expiatoriae.” Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte geral, p. 74.
20
Cela é o nome dado ao quarto do monge que vive em qualquer monastério.
21
FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11º ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 60.
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Período Imperial

Com a Proclamação da Independência foi decretada, pela Lei de 20 de outubro
de 1823, a continuidade das observâncias das Ordenações Filipinas, o que ocorre até
1830, período em que foi sancionado pelo Imperador Dom Pedro I o novo Código,
projetado por Bernardo Pereira de Vasconcelos.
Gestado desde 1823, o Código Criminal do Império do Brasil, foi outorgado
como lei somente em 16 de dezembro de 1830, isso ainda crivado pelas premissas
liberais inseridas na Constituição vigente. Foi um Código inspirado no Código francês
de 1810 e no Código Napolitano, de 1819, de índole liberal, não se submetendo,
entretanto a nenhum deles. Foi um Código original, colocando pela primeira vez
motivações criminais separadas das motivações eclesiásticas, o que na Europa seria
tentado só meio século após. Fatores atenuantes da menoridade, o que ainda era
desconhecida nas legislações francesa e italiana; ainda, indenização do dano ex delicio
como instituto de direito público, etc. Além das qualidades, trouxe defeitos também, um
bom exemplo disso se deve ao fato de não definir a culpa, aludindo apenas ao dolo;
homicídio e lesões corporais por culpa, omissão que veio a ser suprida mais tarde.
Dentre as inúmeras falhas constituídas, o tratamento de desigualdade do escravo
era latente, para quem se previam penas de galés e de morte, cuja execução era realizada
mediante forca. Posteriormente, a execução da pena capital foi banida do Brasil por
determinação do Imperador D. Pedro II, tendo em vista a confirmação de ocorrência de
grave erro judiciário que vitimou, em 1855, o fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro22.
Outro item a ser observado, é que o Código continha diversas figuras delituosas,
relacionando ilícitos à religião.
O Direito Penal foi largamente utilizado pelo soberano e sua corte como
instrumento de coerção e dominação. De um lado privilegiava a Corte (os amigos do

22

Interessante obra de Carlos Marchi, intitulada Fera de Macabu – A história e o romance de um
condenado à morte, publicada pela Editora Record, traz, em nuance de romance histórico, os fatos
relacionados à injusta execução do fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro.
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rei) e, de outro, servia como mecanismo de repressão aos menos favorecidos, ou ainda,
aos que ousassem transgredir qualquer lei que fosse contra a Coroa 23.
Segundo Basileu Garcia, o Código Criminal do Império do Brasil era
considerado avançado ao ponto de inclusive influenciar outros textos legislativos de
então:

Um dos que maior influência recebeu do nosso é o Código espanhol,
que lhe sucedeu após poucos anos e mais tarde foi substituído por um
segundo e um terceiro – este de 1870, - ambos calcados no primitivo
modelo. JIMÉNES DE ASÚA consigna essa influência.
Considerando-se que o Código espanhol de 1870 foi o grande
inspirador da legislação penal das repúblicas latino-americanas de
idioma castelhano, facilmente se alcançará a notável projeção que, em
nosso continente, veio a ter o Código do Império do Brasil.
(GARCIA. 1956, p. 122).

Ao Código Penal seguiu-se o Código de Processo (1832). Entretanto, apesar de
serem considerados Códigos brilhantes, houve leis de retrocesso, como a de 10 de junho
de 1835, a qual dispunha que crimes cometidos por escravos contra homens livres
deveriam ser julgados por um júri, após um breve processo e, em sendo condenado,
seria executado, sem direito a recurso algum. Essa lei vigorou até 1886, quando foi
revogada, delegando novamente para o juiz a formação da culpa, que esta atribuíra às
autoridades policiais.

23

Com o intuito de ilustrar a crueldade das penas previstas na legislação da época, traz-se a parte do
Acórdão em Relação extraordinária do Rio de Janeiro, de 18.04.1792, que condenou a execução do
alferes Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado por Tiradentes à morte. Sua pena, além de cruel e
desumana, chegou a atingir seus sucessores: “Portanto condemnam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier
por alcunha o Tiradentes Alferes que foi da tropa paga da Capitania de Minas a que com baraço e pregão
seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nella morra morte natural para sempre, e que depois
de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Villa Rica aonde em o lugar mais publico della será
pregada, em um poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em quatro quartos, e
pregados em postes, pelo caminho de Minas no sitio da Varginha e das Sebolas aonde o Réu teve suas
infames praticas, e o mais nos sítios de maiores povoações até que o tempo também os consuma;
declaram o Réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens applicam para o Fisco e Câmara
Real, e a casa em que vivia em Villa Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se
edifique, e não sendo própria será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados, e no mesmo chão se
levantará um padrão, pelo qual se conserve na memoria a infâmia deste abominável Réu”. In: FADEL,
Francisco Ubirajara Camargo. Breve história do direito penal e da evolução da pena. RECIJUR - Revista
Eletrônica de Ciências Jurídicas / Faculdade Cenecista de Campo Largo, Paraná, Brasil. REJUR | v. 1 | n.
1 | p. 1-11 | outubro/2009. Disponível em: http://revistas.facecla.com.br/index.php/recijur acesso em
06/01/2012.
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Destarte, a Carta Magna brasileira, outorgada em 25 de março de 1824 pelo
Imperador Dom Pedro I, acolheu em seu artigo nº 179 princípios sobre direitos e
liberdades individuais, alterando, em parte, o sistema penal vigente. Em 1827, tanto
Bernardo Pereira Vasconcellos, quanto José clemente Pereira apresentaram,
individualmente, um proposta de projeto de código Criminal. A preferencia, no entanto,
foi pela proposta de Bernardo Pereira de Vasconcellos:

[...] por ser aquele que, mais amplo ao desenvolvimento das máximas
jurídicas e equitativas, por mais munido na divisão das penas, cuja
prudente variedade muito concorria para a bem regulada distribuição
delas, poderia mais facilmente levar-se a possível perfeição com
menor número de retoques acrescentados àqueles que já a comissão
lhe dera, de acordo com seu ilustre autor. 24

Em 1830, o imperador D. Pedro I sancionou o Código Criminal, primeiro
Código autônomo da América Latina. O novo texto fundou-se nos conceitos de
Bentham, Beccaria e, ainda, no Código Penal francês de 1810, no Código da Baviera de
1813, no Código Napolitano de 1819 e no Projeto de Livingston de 1825. Não tendo se
filiado estritamente a qualquer um deles, destarte mostrou-se original em vários pontos.
Assim, o traço marcante das prisões no Brasil foi impresso de forma indelével durante o
período do império. As instituições carcerárias no Brasil neste período eram de
competência dos governos provinciais, o que acabava por oscilar, por pressão dos
interesses das elites dominantes locais, a ambiguidade entre as formas punitivas
tradicionais e privatizadas e os atrativos da modernidade em que queriam se reconhecer.
Ao longo do século XIX, um dos traços característicos da modernidade consistia em
demonstrar através de instituições públicas que se materializavam em prédios de custos
muito elevados, tanto teatros quanto prisões.
Sendo os governantes provinciais sujeitos em constantes mudanças de posição,
havia uma variação de opinião entre aqueles que eram favoráveis e os que não eram a
empenhar verbas neste tipo de empreendimento, gerando a diferença constatada entre as
várias regiões do país. Como consequência dessa discussão, seus desdobramentos

24

BITENCOURT, Cesar Roberto. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p.446.
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acabaram sendo, meio que sem querer, uma discussão sobre a constituição do sistema
penitenciário no Brasil oitocentista, e propondo novas indagações sobre o tema com o
advento da república.
No Brasil, houve uma reforma prisional construída pelos moldes europeus que
elevou o Brasil ao rol das nações ditas “civilizadas”, sendo tal reforma muito mais uma
adaptação dos paradigmas jurídicos – penais do velho mundo para as necessidades e
particularidades da sociedade escravista do séc. XIX, do que necessariamente uma
mudança. Assim, como quase tudo no Brasil a modernização do aparato prisional
brasileiro não se deu por meio de uma mera cópia fiel dos modelos europeus, mas se
apresentou de maneira particularizada, caracterizando-se pela mistura de padrões entre o
modelo moderno liberal e o tradicional escravocrata25.

Brasil República

Com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 instala-se uma
nova ordem política e o governo provisório substituiu a legislação penal editada durante
o império, até então, vigente. Em virtude da abolição da escravatura houve a
necessidade de reforma na legislação penal. No último ano da república, foi incumbido
de elaborar um projeto de reforma penal o Conselheiro João Batista Pereira.
O novo Código Penal foi aprovado pelo Decreto n. 847, de 11 de outubro de
1890

26

.Tecnicamente confuso, seus defeitos foram destacados imediatamente pelos

doutrinadores e chegou a ser cunhado pelo jurista João Monteiro, como sendo o pior de
todos os códigos conhecidos. O Código teve acentuada influência da chamada Escola
Clássica do Direito Penal, quando, à época em que foi publicada, as ideias mais
avançadas correspondiam às defendidas pela Escola Positiva, sucessora e opositora da
Escola Clássica. Assim, fica claro que o Direito Penal positivo regrediu, pois o código
foi concebido tendo como pano de fundo, as ideias que vinham sendo condenadas e
combatidas há tempos, adotando conceitos e fundamentos considerados ultrapassados.
25

SILVIA, Mozart, Linhares. Do Império da lei e das tecnologias de punir às grades da cidade.
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, PUCRS, 1996.
26
FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11º ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 62.
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Entretanto, segundo José Henrique Pierangeli (2001, p. 75), apesar de possuir defeitos
técnicos, conceitos imprecisos e pouca sistematização, principalmente no que se refere à
parte especial, o fato é que o diploma legal, bem como seu autor, não mereciam críticas
negativas tão intensas. A proposta desse Código foi uma tentativa de supressão das
lacunas que a proposta anterior possuía. Aboliu a pena de morte e outras substituindo
por penas mais brandas e criou o regime penitenciário de caráter correcional. Momento
em que a instituição prisional se constitui como espaço para aplicação e execução da
pena.
Em 1932, o Desembargador Vicente Piragibe reuniu, em um único Código, a
legislação produzida, sendo intitulada Consolidação das Leis Penais, pelo Decreto n.
22.213, de 14 de dezembro de 1932. Uma das mudanças mais relevantes nessa doutrina
foi o fato de que quase as totalidades dos crimes passaram a ser julgados pelo juiz
singular, e não mais pelo Tribunal do Júri. Entretanto, mesmo com todos os avanços
propostos, mal o Código entrou em vigência, surgiram críticas e sugestões de reforma.
Após a tentativa de consecução de vários projetos que não lograram êxito, depois
do golpe de 10 de novembro de 1937, com a outorga da 4ª Constituição Brasileira, o
país ingressou em novo e sombrio regime político, tendo em vista a suspensão das
garantias individuais declaradas no próprio texto constitucional. Neste contexto, o
ministro da Justiça Francisco Campos, incumbiu ao jurista Alcântara Machado à
elaboração de um novo projeto de Código Penal.
Pelo fato de o Projeto receber inúmeras críticas, passou por uma Comissão
Revisora e em maio de 1938 publicou-se o projeto após passar pelo crivo da comissão
revisora composta por Nélson Hungria, Vieira Braga, Narcélio de Queiroz e Roberto
Lyra. O Código Penal, resultado dos trabalhos da Comissão Revisora27, foi promulgado
em 07 de dezembro de 1940, pelo Decreto-Lei n. 2.848, e entrou em vigor em 1º de
janeiro de 1942, tendo em vista duas razões principais:
1.

Conferir tempo razoável para possibilitar melhor conhecimento de seu

texto;

27

FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 63.
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2.

Necessidade de, àquela época, desenvolver outros diplomas legais

atinentes à Justiça Criminal, dentre eles, o Código de Processo Penal28, bem como a Lei
de Contravenções Penais29, com o fito de modernizar e harmonizar as instituições.
Mesmo sendo considerado diploma de grande qualidade técnica e sistêmica, em
decorrência do dinamismo social, uma vez mais se mostrou necessária a reformulação
do estatuto penal de 1940. O lapso de tempo dentre a promulgação e sua vigência foi
mais de um ano. Isso se deu pelo fato da necessidade de conhecê-lo, como também
haver tempo hábil para a elaboração do novo Código de Processo, o qual foi
transformado em lei pelo Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Ambos os
estatutos foram precedidos de Leis de Introdução e como complemento contemporâneo
e complementar ao Código Penal, tem-se ainda a Lei das Contravenções Penais
(Decreto-lei nº 3.688, de 03 de outubro de1941)

30

. Dentre as leis que modificaram o

Código Penal em vigor, merecem referência a Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977 e a
Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, que instituiu uma nova parte geral.
Tendo como objetivo a substituição do Código Penal de 1940, durante o governo
do Presidente Jânio Quadros o magistrado Nélson Hungria foi encarregado da
elaboração de novo projeto de Código Penal, tendo-o apresentado ao governo em oito
de dezembro de 1962. Seus dispositivos foram amplamente discutidos nos meios
jurídicos nacionais (faculdades de direito, Ordem dos Advogados do Brasil, dentre
outros), culminando, por fim, na promulgação do Código Penal, mediante Decreto-lei
nº. 1.004, de 21 de outubro de 1969. Após inúmeros adiamentos para sua entrada em
vigor, foi revisado, promulgado e retificado pela Lei nº 6.016 de 31 de dezembro de
1973. O Código Penal de 1969 teve sua vigência até final revogação pela Lei nº 6.578,
de 11 de outubro de 1978.
Objetivando implementar conclusivamente a atualização dos diplomas penais
então vigentes, o ministro da Justiça do governo João Batista Figueiredo, Ibrain AbiAckel, instituiu comissão de juristas como: Miguel Reale Júnior, Serrano Neves, René
Ariel Dotti, Hélio Fonseca e Rogério Lauria, para elaboração de novo projeto de Código
28

Decreto-lei nº. 3.689, de três de outubro de 1941.
Decreto-lei nº. 3.688, de três de outubro de 1941.
30
FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal: A nova parte geral. 11ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 65.
29
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Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Porém, somente a parte geral
do Código Penal foi reformada, o que só ocorreu mediante a publicação da Lei nº 7.209,
de 11 de julho de 1984, que entrou em vigor em 13 de janeiro de 1985.
A nova parte geral do Código Penal trouxe inúmeras novidades e, conforme
Magalhães Noronha postula:

As maiores e mais sensíveis modificações e inovações introduzidas
dizem respeito à disciplina normativa da omissão, ao surgimento do
arrependimento posterior, à nova estrutura sobre o erro, ao excesso
punível alargado para todos os casos de exclusão de antijuridicidade,
ao concurso de pessoas, às novas formas de penas e à extinção das
penas acessórias, à abolição de grande parte das medidas de segurança
com o fim da periculosidade presumida. (NORONHA. 2000, p. 64).

Com o intuito de aperfeiçoar os dispositivos legais reguladores da justiça
criminal, foi publicada em 11 de julho de 1984, a Lei nº 7.210, a denominada Lei de
Execução Penal. As Leis nº 7.209 e nº 7.210 entraram em vigor em 13 de janeiro de
1985 e trouxeram melhor sistematização e harmonia, principalmente em relação às
sanções e sua execução.
A grande alteração no sistema penitenciário brasileiro, visando minimizar os
grandes problemas carcerários e principalmente como tentativa de redução da população
carcerária, só aconteceu em 1984 com o advento da lei nº 7.210/84, de 11 de julho de
1984, pela qual foi instituída a Lei de Execuções Penais, que está em vigor atualmente.
Suas maiores modificações e inovações introduzidas dizem respeito à disciplina
normativa da omissão, ao surgimento do arrependimento posterior, à nova estrutura
sobre o erro, ao excesso punível alargado a todos os casos de exclusão de
antijuridicidade, ao concurso de pessoas, às novas formas de penas e extinção de penas
acessórias e a abolição de grande parte das medidas quanto à periculosidade presumida.
Entre 1891 e 1984 houve várias tentativas de reformulação da lei de execuções
penais, mas até então, nenhuma proposta de forma unificada, isso devido ao fato de que
cada estado possuía uma legislação própria que regulamentava o sistema de
cumprimento da pena. Enquanto os penitenciaristas e penalistas da época tinham a
atenção voltada, apenas, para a construção de mais complexos penitenciários para
abrigar os presos da justiça, os quais cresciam vertiginosamente, na contra mão desse
26

Universidade Estadual de Maringá
07 a 09 de Maio de 2012

movimento, a lei de execuções penais nº 7.210/84 estabeleceu cinco pontos
fundamentais de classificação dos estabelecimentos prisionais:

a)

Penitenciária – destinada aos condenados à pena de reclusão, em

regime fechado (Art. 87);
b)

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar - são estabelecimentos

construídos para abrigar os presos de justiça cujo cumprimento da pena seja em
regime semiaberto (Art. 91);
c)

Casa do Albergado - destina-se aos presos de justiça cujo

cumprimento de pena privativa de liberdade seja em regime aberto e a pena de
limitação de final de semana. Nesses estabelecimentos os presos trabalham
normalmente durante o dia e recolhem-se à noite (Art. 93);
d)

Hospital

de

Custódia

e

Tratamento

Psiquiátrico

-

são

estabelecimentos destinados aos inimputáveis e semi-inimputáveis (Art., 99), ou
seja, as pessoas portadoras de doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, desde que comprovado que o agente era portador dessa
doença quando da prática da transgressão criminal e que era inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato. (Art.26);
e)

Cadeia Pública - são estabelecimentos prisionais construídos

próximos de centro urbano destinado a presos provisórios, ou seja, antes da
sentença condenatória definitiva (Art.102);

Inquestionavelmente, o estatuto da execução penal foi um avanço qualitativo e
quantitativo enorme no sistema penitenciário brasileiro, isso devido ao fato de que
anteriormente à lei nº 7.210/84 a execução de pena era apenas um expediente
administrativo mero consectário legal e lógico da condenação. Mas, apesar da
constituição efetiva da norma, tais objetivos ainda não foram alcançados, primeiro por
não haver uma política criminal adequada, e também, por não haver vontade política
para tanto, não dando então condições de se efetivar como autoaplicável.
A seara penal, na atual conjuntura, em matéria de legislação, apresenta o Código
Penal, com a parte Geral introduzida pela Lei nº 7.209/84, a Parte Especial prevista pelo
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Decreto-lei nº 2.848 (código de 1940); a Lei de execuções Penais (Lei nº 7.210 e um
grande número de leis esparsas, como a relativa ao abuso de autoridade (Lei nº
4.898/65), a falimentar (Decreto-lei nº 7.661), a de economia popular (Lei nº 1.521), a
lei sobre preconceito (Lei nº 7.716), a de imprensa (Lei nº 5.250-revogada), o Código
Eleitoral (Lei nº 4737), o Código Florestal (Lei nº 4.771), a Lei de contravenções penais
(Decreto-lei nº 3.688), a dos crimes hediondos (Lei nº 8.072), a dos direitos do
consumidor (Lei nº 8.078), etc., 31.
Mais recentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069) que
manteve a inimputabilidade penal para menores de 18 anos, tipificou figuras típicas
criminais enquanto menor sujeito passivo e, estabeleceu especificidades para alguns
casos para o agravamento da pena. A Lei nº 8.666/93 revoga o artigo nº 355 do Código
Penal, lei que versa sobre licitações. Também a lei nº 8.930/94, que versa sobre crimes
hediondos e ainda as novas legislações penais especiais como a Lei nº 9.034/95 relativa
às organizações criminosas; a Lei nº 9.279/96 que instituiu o Código de Propriedade
Industrial; a Lei nº 9.294/96, referente à restrição e uso de produtos como o cigarro e
bebidas alcoólicas; a Lei nº 9.296/96 sobre a interceptação telefônica; a Lei nº 9.434/97,
sobre o transplante de órgãos; a Lei nº 9.437/97 relativa ao porte de armas; a Lei nº
9.455/97 referente a crimes de tortura; a Lei nº 9.503/97 que versa sobre crimes de
trânsito; a Lei nº 9.613/98 que legisla a lavagem de valores; e a Lei nº 9.609/98, que
regulamenta a proteção intelectual dos programas de computadores32.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a atual conjuntura que já era dramática torna-se, cada vez mais, um caos,
não só pela total ineficiência e inoperância das políticas públicas constituídas pelo
Estado, como também pela sociedade em geral, que, alheia ao tema, prefere
desconhecer a conjuntura atual ignorando completamente a realidade da gravidade do
sistema prisional brasileiro. A lei de execuções penais por mais que seja avançada, se
não for incrementada para sua plena aplicação, acaba por se transformar em letra morta,
31

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. 1, t. 1.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 447.
32
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devido primeiro a omissão dos poderes constituídos e, segundo pela apatia
populacional, o que só inibe a alocação de qualquer tipo de recursos, seja de ordem
financeira, de material e principalmente humana, necessárias a sua implementação.
A quase completa inexistência de instalações e adequação de funcionamento dos
patronados, albergados, colônias agrícolas e conselhos de comunidades, bem como, a
não aplicação de penas alternativas à prisão de regime fechado, mais ainda, a
precariedade de assistência ao preso e também às vitimas e aos egressos, ligados ainda,
à crônica falta de recursos de todos os tipos para o sistema penitenciário como um todo,
além do descumprimento da progressão do regime, estão inviabilizando por completo a
aplicação da lei de execuções penais fazendo com que o sistema tenha que amortizar
essas dificuldades, tendo que buscar um escape para tudo isso. É nesse quadro que a
educação passa a assumir uma função preponderante no processo, seja como processo
de consciência social ou como mecanismo de alienação, a escola, e, por conseguinte a
educação passa a ser uma das maiores tábuas de salvação do e no sistema.
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