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1. Sistemas penitenciários. 
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1.1. Introdução. 

 

Hector Beeche, em “Sistemática de la Ciência 

Penitenciária”, sintetiza que a ciência penitenciária é a 

disciplina que estabelece os princípios orientadores das 

normas jurídicas relativas à execução penal e que devem 

fortalecer e regular as ações de política criminal para 

otimizar condições para a inserção e adaptação do 

apenado. Carrasquillas, em Derecho Penal fundamental, 

afirma que a política criminal realiza o estudo crítico e 

prospectivo das normas penais e das vias institucionais 

para a sua aplicação, promovendo as reformas legislativas 

adequadas às novas conjunturas sociais.  É necessária a 

delimitação conceitual entre as expressões sistema, regime 

e assistência, usados indistintamente, objetivando a 

unificação da linguagem e das construções teóricas no 

Direito Penal executivo. A expressão penologia, 

introduzida por Francis Lieber (1838), englobaria a ciência 

penitenciária (Strafvollzugskunde), traduzida pelo conjunto 

de conhecimentos normativos pertinentes à pena de prisão 

e às medidas de segurança. O sistema, repetindo García 

Basalo, em “En torno al concepto de régimen 

penitenciário”, “é a organização criada pelo Estado para a 

execução das sanções penais (penas e medida de 

segurança) que importem em privação ou restrição da 

liberdade individual como condição sine qua non para a 

sua efetividade”. Haveria uma relação de gênero (sistema) 

à espécie (regime), destacando-se a existência de um 

conjunto de condições e influências, geradas por fatores 

dirigidos para uma harmônica finalidade. O conjunto de 
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assistências no cumprimento da pena privativa de 

liberdade é um processo de diálogo entre os condenados e 

a sociedade, observado o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Na prática, cada estabelecimento penal 

possui características peculiares impostas por condições 

diversas, endógenas e exógenas, dando novas matizes, 

positivas ou negativas, ao próprio regime penitenciário, a 

partir de um sistema total. Cuello Calón, em La moderna 

penología, dá sentido específico, entendendo que a 

expressão “sistema” conduz às diretrizes fundamentais da 

execução da pena privativa de liberdade (sistema 

progressivo), enquanto que “regime” reserva-se aos 

regulamentos carcerários, constituindo-se no conjunto de 

normas que regulam a vida dos apenados no 

estabelecimento penal. 

O postulado fundamental dos partidários da 

intimidação diz que a ameaça de uma efetiva punição é 

um meio relativamente eficaz para inibir possíveis 

infratores ou para evitar que os que já cometeram um 

delito voltem a fazê-lo. A pena de prisão é uma absoluta 

contradição com o espírito e os princípios de liberdade e 

igualdade. Não se pode dizer que, no século XXI, a pena 

de prisão poderá desaparecer como ocorreu com a pena de 

tortura e, em parte, com a pena de morte, devendo a 

sociedade ao curso ainda deste século encontrar 

substitutivos penais, mais pedagógicos e menos aflitivos. 

Ao revisitar Sutherland, em Criminology, na 

formulação da teoria da associação diferencial, destacam-

se dois grupos principais: a) diferenças individuais; b) 

processos culturais. As primeiras são herdadas ou 
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adquiridas; já as segundas, dão relevo a pequenos grupos 

como a família, a vizinhança e as instituições gerais, 

identificados os sistemas econômicos e políticos, ou aos 

processos culturais gerais, como a associação diferencial, 

conflitos culturais e a desorganização social. Todos esses 

processos devem ser considerados em torno de um 

comportamento delitivo. Por tais razões, acrescenta-se a 

atuação no comportamento sistemático criminoso sob a 

rubrica de carreiras criminais ou de organizações 

criminosas. O criminólogo americano conclui que a 

associação diferencial é o processo causado e específico 

no desenvolvimento do comportamento criminoso 

sistemático. A probabilidade de uma pessoa participar 

deste tipo de atuar determina-se pela frequência e 

consistência de seus padrões de comportamento delitivo. 

A prisão é uma ferramenta de disseminação da “cultura” 

delitiva. 

A cultura dominante é de que o infrator deve ser 

motivado a comportar-se conforme a lei, reduzindo total 

ou parcialmente por meio do encarceramento as 

possibilidades do cometimento de novo delito. Existem 

duas realidades, que indicam a ambiguidade, o caráter 

contraditório, dialético, da intimidação. A primeira tese 

parece irrefutável, já que o fracasso da intimidação pode 

ser interpretado como indicação da necessidade de penas 

mais severas e alongadas para os que necessitam expurgar 

a impunidade, para desestimular a reincidência, para 

inocuar os irrecuperáveis. A segunda também dirá, com 

razão, que os problemas sociais não podem ser 

solucionados unicamente com a lei penal (ultima ratio). Se 
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bem seja certo que a pessoa tende em geral a evitar as 

consequências desagradáveis de sua conduta e que, por 

conseguinte, a ameaça da pena para determinado grupo 

social exerceria efeito intimidante, também é certo que 

todas as proibições de caráter penal são relativamente 

eficazes. Em que pese esse caráter ambíguo da 

intimidação, os legisladores, os magistrados e a massa 

social, estimulada pela mídia, continuam pensando que a 

melhor maneira de lutar contra o delito consiste em 

aumentar o tempo de duração e o rigor de execução das 

penas. 

Acredita-se que, se a pena tem tido efeitos dissuasivos 

em uma ou em várias circunstâncias, não pode ou deve tê-

lo em todos os casos. Recorre-se igualmente à intimidação 

quando outros meios de luta contra o delito fracassam (a 

polícia, os organismos de prevenção, os meios de 

comunicação, a justiça e a colaboração dos cidadãos). A 

noção de intimidação não é um conceito unitário. Existem 

diversas formas de intimidação: a) geral e individual; b) 

direta e indireta; c) total ou parcial. A ameaça da pena 

pode ser também, graças à função educativa do Direito 

Penal, criadora de hábitos de comportar-se conforme a lei. 

Veja-se, contemporaneamente, quase um retorno a Jeremy 

Bentham, na Théorie des peines et des récompenses, 

defensor da necessidade e da utilidade da pena, a fim de 

operar, mediante terror, o seu fim à guisa de motivação 

psicológica. 

A pena continua cumprindo, apesar de tudo, 

relativamente o seu fim: fortalecer a tutela dos bens 

jurídicos, como instrumento de contenção objetivando 
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restaurar a tranquilidade pública, e contribui, por 

diferentes vias, para a consolidação dos valores dos não 

infratores. Se não existisse a punição, ocorreria um 

desmoronamento emocional da consciência coletiva e da 

solidariedade social que dela depende. 

Posiciona-se no sentido de que a pena tem por 

finalidade a proteção dos bens jurídicos e a contenção dos 

conflitos normativos. Incentivar a socialização do apenado 

é dever do Estado e da sociedade, visando proporcionar a 

futura inserção para a adaptação social diante do princípio 

da dignidade da pessoa humana em um Estado de Direito. 

Ressalte-se que não se pode manipular a sua 

personalidade respeitando-se a opção de ser diferente, mas 

ofertando oportunidades para alternativas 

comportamentais não conflitivas com as normas postas. 

 

1.2. Evolução histórica. 

 

A prisão como verdadeira pena era quase 

desconhecida para deter os processados durante a 

instrução criminal. Tulio Hostilio, terceiro rei dos romanos 

(670 a 620 a.C.), fundou o primeiro cárcere de Roma, 

ampliado depois por Anco Marcio, denominando-se 

Latomia, o segundo foi a Claudina, construído por Apio 

Claudio, e o terceiro, Marmertina. Escrevia Ulpiano que a 

prisão era destinada a guardar os homens e não para puni-

los (Carcer enim ad continendos hominem non ad 

puniendos haberi desit.). A Constituição imperial de 

Constantino, ditada em consequência do Edito de Milão, 

assinala pontos de uma reforma carcerária: a) abolição da 
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crucificação; b) separação dos sexos nas prisões, se 

ocupadas ao mesmo tempo; c) proibição de rigor inútil no 

cárcere; d) existência de um pátio com sol para lazer e 

saúde dos presos. Recorde-se que a fonte principal do 

Direito Penal romano, o Libri Poenitentialis, onde se 

registraram pecados e penitências, com grande influência 

sobre o direito comum, segundo Domenico Schiappoli, em 

Manuale de diritto ecclesiastico, que se exerce em duas 

direções: a) a pena ou penitência tende a reconciliar o 

pecador com a divindade; b) despertar o arrependimento 

no ânimo culpável, consistindo em uma expiação e 

castigo. Mas não se pode olvidar que foi também utilizada 

como meio coercitivo imposto por causa da desobediência 

e existiu como forma de punição por dívidas. Uma 

ordenance de Henrique II também chama as prisões de 

lugar destinado à detenção preventiva dos infratores. Na 

Babilônia, os cárceres eram chamados de lagos dos leões 

e consistiam em cisternas profundas, onde eram atirados 

os detidos. 

No século XII, com a tomada a cargo da justiça pela 

Coroa, na Inglaterra, tornou-se importante fonte de receita, 

o pagamento de uma compensação pelo infrator à vítima 

e, depois, a Crown. A prisão converte-se em um poderoso 

instrumento para obrigar o criminoso a efetuar o 

pagamento da multa, a fim de evitar a prisão provisória 

até a sua execução.  

Na metade do século XVI, iniciou-se um movimento 

para o desenvolvimento das penas privativas de liberdade, 

ocasião em que foram construídas prisões organizadas 

para a correção dos apenados. Há uma discussão sobre as 
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raízes das modernas penas privativas de liberdade: alguns 

autores defendem os estatutos medievais das cidades 

italianas, outros indicam a Antiguidade e a Idade Média. 

As primeiras casas de correção datam do século XVI. 

Surgiram em uma época em que havia mão-de-obra 

barata, ao mesmo tempo em que se vivia um período de 

prosperidade e desenvolvimento econômico. Ocorre a 

mutação do cárcere-custódia para a custódia-pena, 

motivada por uma visão construtiva de política criminal. 

Nesta época, um ex-palácio de Bridwell foi escolhido 

como prisão para mendigos e prostitutas que eram 

chicoteados. A primeira prisão criada no planeta foi no 

centro de Londres, em 1552, como uma “Vagabond 

House”, origem das Houses of Corrections, obrigatórias 

em todos os condados em 1609, sendo que adegas, 

portarias e torres foram utilizadas como “detention 

houses”, em condições sub-humanas. Inexistia qualquer 

espécie de classificação ou seleção de presos, primários ou 

reincidentes, jovens ou idosos, homens ou mulheres e 

doentes mentais, pois ficavam todos juntos nas Houses of 

Corrections.  Os encarcerados eram obrigados ao trabalho. 

Caracterizava-se pelo binômio trabalho-disciplina, com o 

escopo de que os presos pagassem a sua própria custódia. 

Em 1596, foi criada a célebre casa de correção Rasphuys, 

onde o trabalho era duro e monótono, e a disciplina, 

mantida com severos e variados castigos. Na segunda 

metade do século XVI, iniciou-se a construção de 

estabelecimentos penais correcionais, que albergavam 

mendigos, vadias e prostitutas. Trata-se do Rasphuys 

(1595), para homens, e do Spínrbyes (1597), para 
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mulheres. O trabalho era contínuo com a inflição de duros 

castigos corporais.  

Lionel Fox, em The English Prision and Borstal 

System, escreve que as prisões inglesas eram antros de 

libertinagem, devassidão e corrupção. Harry E. Barnes, em 

Society Transition, sustenta que, com o advento do século 

XVII, as colônias na América precisavam de trabalho e da 

política de transporte de criminosos, o que veio a ser 

autorizado em 1597 até 1618. Eventualmente, contratos 

para o transporte eram realizados por pessoas físicas, e 

permitiam vender os condenados em período de servidão 

(de 3 a 14 anos). A partir do ano de 1600, foi criada uma 

seção para menores “incorrigíveis”, levados por seus 

próprios pais. A instrução e a assistência religiosa eram 

seus eixos de sustentabilidade. O exemplo foi imitado na 

Alemanha. Na Itália, diante da influência religiosa, foram 

criados estabelecimentos destinados a jovens infratores e 

desocupados (Filippo Franci funda em 1667, em Florença, 

o Hospício de São Felipe Néri, no qual os infratores 

ficavam em regime celular e, para que os reclusos não se 

conhecessem, tinham a obrigação de ficarem 

encapuzados). Não se pode olvidar que a Constituto 

Criminalis Carolina, de Carlos V, cuja vigência se inicia 

em 1532, diante do texto citado em Ulpiano, assinalava 

que o fim era a custódia dos infratores, e não o castigo dos 

presos. Tais instituições visavam à emenda do condenado 

por via do trabalho, punição corporal e assistência 

religiosa (influências luteranas e calvinistas). 

No século XVIII, a idéia reformadora toma maior 

vulto: fundada em Roma, por Clemente XI, em 1703, a 
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Prisão de São Miguel, um estabelecimento para presos 

infratores menores de 21 anos e anciãos inválidos (sobre a 

porta do estabelecimento lia-se a inscrição “It is 

insufficient to restrain the wicked by punishment unless 

you render them virtuous by correctiv discipline”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O regime era o mesmo aplicado no Hospício de São 

Felipe Néri: silêncio, trabalho e educação religiosa. O 

Papa mandou escrever a frase parum est coercere 

improbos poena, nisi probos efficias disciplina, para 

demonstrar o seu caráter educativo. A instituição era 

destinada unicamente a pessoas do sexo masculino. O 
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modelo tinha como patamar a educação e a emenda, com 

trabalho comum diurno diante de absoluta 

incomunicabilidade e isolamento celular. Mabillón, monge 

beneditino no século XVIII escreve em suas Reflexiones 

sobre los cárceres, clamando pela implantação de 

princípios penitenciários. Na linha da justiça secular, 

presidiam, por comum, a severidade e o rigor, o espírito de 

compaixão e misericórdia, o que leva à criação de 

confrarias destinadas a procurar auxiliar material, moral e 

espiritualmente os presos, distribuindo alimentos e roupas 

ou colocando em liberdade os inocentes. Clemente XII, 

em 1735, criou um estabelecimento análogo para jovens 

mulheres. Na Itália, surgem institutos semelhantes em 

Veneza, Milão e Turim destinados aos infratores adultos. 

No século XVIII, inicia-se o movimento para modificar as 

condições e regimes das prisões, buscando-se a emenda 

dos condenados por meio do trabalho e da eficiência 

religiosa. Não se pode esquecer o que disse um magistrado 

inglês neste mesmo século a um acusado: “Não o condeno 

à morte porque o senhor roubou um carneiro, mas para 

que outros não roubem mais carneiros.” Na denominada 

fase dos experimentos, na linguagem de Von Hentig, em 

seu Die Strafe, na Holanda, os distúrbios religiosos, as 

guerras, a devastação do país, a extensão dos núcleos 

urbanos e a crise das formas feudais de vida e a economia 

agrícola provocaram o crescimento descontrolado das taxas 

de criminalidade nos fins do século XVII e início do século 

XVIII. O quadro era traduzido pela perda da segurança e o 

mundo espiritual abarcado por incrédulos, hereges, 

rebeldes e multidões de desocupados e mendigos. As 
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cidades eram saqueadas e incendiadas. Havia a necessidade 

de uma reação. Em 1596, em Amsterdã, erigiu-se o 

primeiro estabelecimento correcional, seguido de outras 

unidades, como de Berna (1609), Lübeck (1613) e 

Hamburgo (1622). A terapia de trabalho era acompanhada 

pelas chibatas. Inicialmente havia a fabricação de tijolos, 

depois o trabalho em duras madeiras tropicais sob o 

monopólio estatal, em equipes que deviam entregar a cada 

dois dias a quantidade especificada, sob pena de castigos 

corporais ou privação de alimentos. A custódia se dava por 

mandado judicial ou por simples petição da família. Jean-

Jacques Philippe, em 1775, construiu um estabelecimento 

penitenciário no qual foi introduzido o “tratamento” mais 

avançado de sua época. Em primeiro lugar: iniciou-se a 

classificação dos detidos (os infratores eram separados 

dos desocupados). Os detidos trabalhavam em grupo e 

após o trabalho eram recolhidos a celas separadas. Pela 

primeira vez foi o sistema celular aplicado a jovens 

infratores em Gloucester (1603), posteriormente, levado 

para a prisão de Grand, na qual foi pioneira a assistência 

médica aos detidos. Inicia-se também nessa prisão a nova 

arquitetura penitenciária, tendo sido construída de acordo 

com um plano pentagonal com a repartição de celas e um 

coração central destinado à vigilância.  

Na Inglaterra, Newgate abrigava em suas diversas 

fases presos provisórios e definitivos, salientando-se a 

separação entre devedores, mas não entre homens e 

mulheres. Havia também doentes mentais. As mulheres se 

prostituíam, como diz Von Hentig, “na ala burocrática do 

estabelecimento”. Só os presos célebres e grandes 
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infratores recebiam visitas. Anota que a nova prisão de 

Newgate (1776) era superlotada. Em carta, escreve 

Stephen Jansem (1769) que a prisão “was an abominable 

sink of beastliness and corruption”. Os reformadores 

ingleses John Howard, Jeremy Bentham e Samuel Romilly 

influenciaram mais outros países do que a sua pátria. 

Observa-se que a custódia transitória e forçada pela 

necessidade, em navios, surge como prisão por ser mais 

barata e cômoda (em 1814 havia 3.552 apenados em 

penitenciárias flutuantes). No ano de 1841 havia mais de 

11 navios-prisões. 
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O comerciante escocês Dundan Campbell dá o 

exemplo da primeira privatização das prisões, pois 

comprara por preço irrisório navios e transportava presos 

de Maryland e Virgínia, em travessias que duravam dois 

meses. Em média, ele transportava 435 apenados por ano. 

Os gastos de manutenção advinham da mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo de Eastern Penitenciary, o sistema celular, 

fecha os fluxos do mundo exterior, buscando um novo 

homem, purificado através da reflexão, dos bens, desejos e 

do silêncio (isolamento total), saindo das celas para breve 
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tomada de ar livre. O sistema de isolamento celular 

rigoroso parecia a descoberta da solução para a questão 

penitenciária, com o binômio trabalho educativo e 

correcional. 

O despertar sobre as condições da prisão dá-se com a 

publicação do livro de John Howard, The State of Prision, 

que veio a acordar a opinião pública inglesa sobre a 

violação absoluta da dignidade da pessoa privada de 

liberdade, diante da não separação de presos de sexos 

diferentes, gravidade do delito, idade, primários e 

reincidentes e doentes mentais, nas Houses of Corrections. 

Postulava pelo trabalho e pelo ensino de artes e ofícios na 

prisão. Nascido em Hackey, em 1726, foi nomeado sheriff, 

para o Condado de Bedfordshire. Foi o fundador da 

corrente conhecida por reforma carcerária, que tinha 

como tripé: o isolamento, o trabalho e a instrução. A sua 

marca resume-se na frase: “Make men diligent and you 

will make them.” Calvinista, adota a religião com o 

propósito de instruir e moralizar. Por sua influência 

surgem pela primeira vez as denominadas penitenciary 

houses na Inglaterrra e nos Estados Unidos. Em 

Bedfordshire, conheceu o estado das prisões inglesas, 

onde havia promiscuidade completa e somente em poucas 

existia separação de sexos. Os doentes mentais conviviam 

com os demais detidos. Dedicando sua vida à nobre tarefa 

de melhorar as prisões, visitou a Holanda, Bélgica, França, 

Alemanha, Rússia, Itália, Portugal e Espanha. 

Empreendera, em 1775, uma viagem à Europa para 

estudar o estado das prisões e o meio de melhorá-las, 

proclamando as bases de uma reforma: higiene, disciplina, 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

educação moral e religiosa, obrigação de trabalhar e 

sistema celular, logo seguido por Bentham e Mirabeau. 

Suas observações foram anotadas em seu célebre livro The 

State of Prisions in England and Wales (1776), traduzido 

para o francês com o título Howard, États des Prisions et 

des Hôpitaux (1778). Propunha o isolamento dos presos 

durante a noite, cada um poderia dormir isolado do outro, 

porque o silêncio favorecia a reflexão e o arrependimento, 

mas não era partidário do isolamento absoluto. Difundiu a 

religião como mecanismo de reforma moral. Com ele, 

nasce o chamado penitenciarismo, que humaniza as 

prisões e coloca como fim da pena privativa da liberdade a 

reforma e a melhora dos detidos. 

A obra The State of Prisions in England and Wales, de 

Howard (1777), contemporâneo de Beccaria, e que faleceu 

na Criméia em 1790, devido a uma febre contraída nas 

prisões, tem um sentido político-jurídico, ao passo que a 

obra de Beccaria (1776), Dei delitti e delle pene, na 

análise aguda de Calamandrei, não é um método de 

trabalho de um investigador erudito, mas de um ímpeto 

repentino de revolta contra as crueldades e as condutas 

degradantes violadoras da dignidade da pessoa humana, 

apresentando aspectos filantrópicos e humanitários. Sir 

William Blackstone, célebre comentador da legislação 

criminal inglesa, em Commentaries on the Laws of 

England (1765-69), e William Eden, político e penalista, 

apresentaram um projeto de lei (1778) para a criação do 

sistema penitenciário com base no isolamento celular 

noturno e atividades coletivas diurnas. Aprovado em 1779, 

jamais foi posto em prática. Bentham foi contratado para a 

http://global.britannica.com/topic/Commentaries-on-the-Laws-of-England
http://global.britannica.com/topic/Commentaries-on-the-Laws-of-England
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construção de um grande estabelecimento penitenciário, 

chamado Panopticon, que jamais chegou a ser edificado, 

mas cujas idéias arquitetônicas influenciaram posteriores 

construções, foi o primeiro teórico da execução das penas. 

Nos séculos XVII e XVIII, recorrem às práticas de 

repressão medieval. As atrocidades foram consequência 

das necessidades de organização institucional ou da 

imposição de hegemonias religiosas. A tortura faz parte 

do processo penal para o esclarecimento da verdade, 

pouco importa que o condenado resista ou venha a falecer 

(quaestio est veritatis per tormentum). 

Registre-se o papel desempenhado por Juan Vilain 

XIV, a último quarto do século XVII, destacando-se como 

penólogo, fundador do estabelecimento penal de Gantes 

(Bélgica), em 1772, partidário da disciplina, criou 

inovações na gestão correcional, sendo chamado de “pai 

da ciência penitenciária”. Embora rudimentadamente, deu 

partida à classificação de reclusos separando mulheres e 

homens, surge o regime de individualização penitenciária 

com base na quantidade da pena. O trabalho passa a ser 

realizado durante o dia e à noite o isolamento celular. 

Mostra-se contrário ao confinamento e aos castigos 

corporais e se opõe à prisão perpétua. Implanta celas 

individuais, assistência médica, trabalho produtivo, 

disciplina voluntária sem crueldade. 

A Revolução Francesa de 1789 destruiu o Ancien 

Régime e todo o ancien régime penal, cujo símbolo foi a 

queda da Bastilha. O Código Penal de 6 de outubro de 

1791 substituiu as penas corporais por penas privativas de 

liberdade. É nesse momento que começa o regime 
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penitenciário na França (maison de force, maison de 

correction e maison d’arrêt). Charles Lucas, em Du 

système penal en general et de la peine de mort en 

particulier, contribuiu para a reforma do sistema 

penitenciário e o abrandamento das penas. Mirabeau fazia 

parte do Comité des Lettres de Cachet, designado pela 

Constituinte a 24 de novembro de 1789, para a qual 

preparou um relatório, no início de 1790, em que propunha 

a substituição de todas as casas de detenção por “novos 

estabelecimentos” com “a vantagem dupla de uma casa de 

caridade e de uma instituição penal dirigida inteiramente 

ao objetivo primordial do castigo, que todas as leis 

negligenciaram, ou seja, a reforma do infrator”. Desejava 

que existisse um estabelecimento dessa natureza em cada 

província e que as mulheres fossem mantidas em seção 

separada dos homens. Esboçou uma divisão em três 

classes ascendentes que prefiguram assim o regime 

progressivo. O seu projeto, baseado no princípio da 

legalidade estrita do delito e da pena, repousa sobre uma 

classificação de delinquentes, na busca de ressocialização. 

Deve-se assinalar a relevante contribuição de 

Beccaria, Howard, Marat e Bentham diante da urgência de 

reconstruir o mundo, clamando por uma pena mais justa e 

um tratamento mais humano na execução, diante das 

desigualdades e crueldades vigentes. 

A atividade dos quakers, dirigida por William Penn, 

inaugura o sistema penitenciário americano. Jeremias 

Bentham, criador do utilitarismo e precursor dos regimes 

penitenciários modernos, publica em 1802 seu tratado, 

associando a concepção penitenciária à concepção 
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arquitetônica, salientando duas condições gerais para as 

prisões, estrutura e regime, tendo idealizado o panóptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história da grande Lei, que, em 1682, foi submetida à 

Assembléia Colonial da Pensylvania, por Willian Penn, 

estabeleceu que a maioria dos delitos deveria ser punida 

com trabalho forçado. Na Filadélfia surge The 

Philadelphia Society for Relieving Distraessed Prisoners e 

mais tarde The Philadelphia Society for Aleviating the 

Miseres of Public Prisions (1787).  

As novas prisões construídas na Pensilvânia passaram 

a ter o nome de penitenciárias, inaugurando o sistema 

penitenciário. Há quatro sistemas (regimes) principais: a) 

pensilvânico; b) auburniano; c) progressivo inglês; d) 

progressivo irlandês. 
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2. Sistema pensilvânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O princípio ecclesia abborret a sanguine introduziu a 

pena de reclusão nos procedimentos eclesiásticos, bem 

como a crença da virtude moralizadora na busca do 

arrependimento e da emenda, através de sua expiação, na 

cela monástica. A ideia emigrou dos monastérios para as 

corporações laicas, seguindo sua aplicação em 1596, em 

Amsterdã, com a construção dos primeiros 

estabelecimentos penais celulares. 

Donald R. Taft, na Criminology, lembra que as 

colônias tinham prisões locais, e a casa de correção 

inglesa foi copiada mais tarde, não como instituições, mas 
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detenção ou para habitação de indigentes. A reação contra 

essas condições ocorreu primeiro na Pensilvânia. Em 

1682, a carta de William Penn manteve a pena de morte 

para o homicídio, somente o ciclo permitiu a substituição 

do encarceramento em trabalho forçado e duro pelas 

antigas punições desumanas. O objetivo de William Penn 

era a clemência e, se possível, a reabilitação, buscando 

evitar a ociosidade e o crime. Seu código forneceu que: a) 

todos os prisioneiros deveriam estar disponíveis; b) 

aqueles injustamente presos poderiam recuperar os danos 

duplos; c) as prisões eram livres de tarifas, alimentos e 

hospedagem; d) as terras e os bens dos criminosos 

deveriam ser responsáveis pela dupla restituição às 

pessoas lesadas. Este código Quaker também estava sem a 

longa lista de ofensas religiosas que apareceu na maioria 

dos outros códigos coloniais. Tais leis e medidas liberais 

eram muito avançadas para o país de origem e, após a 

morte de Penn em 1718, as antigas leis sanguinárias foram 

restauradas, para permanecerem em vigor até depois da 

Guerra Revolucionária. 

Deve-se registrar que o sistema pensilvânico foi 

estabelecido pelos Quakers, durante a última década do 

século XVIII, alojando, inicialmente, os criminosos 

reincidentes e autores de delitos graves, em regime de 

confinamento solitário, e os demais em grandes quartos, 

com oito a dez condenados, estes com trabalho na 

carpintaria e salários pagos. Todavia, logo depois, 

entendeu-se que o solitary confinement era um 

instrumento de política criminal eficaz para a 

“regeneração”, pois dava oportunidade “à reflexão e ao 
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arrependimento”, bem como à “evitação da 

contaminação” com outros encarcerados. Os apenados 

tinham que purificar-se através da reflexão, dos bons 

desejos e do silêncio, passando a ser mantidos em absoluto 

isolamento e o trabalho uma raríssima exceção.  

O sistema pensilvânico é também denominado regime 

da Filadélfia. A base seria o isolamento celular e a sua 

separação, evitando a promiscuidade e fazendo com que 

os indivíduos meditassem sobre seus delitos com o 

objetivo da melhora (expiação da culpa e emenda do 

condenado). As características relevantes do regime 

celular pensilvânico eram o isolamento contínuo e 

absoluto, a inexistência de trabalho e o silêncio total e até 

a submissão a regime dietético para “suavizar sua alma e 

conduzir ao arrependimento”. O solidary system se 

desenvolve com a construção em 1826 da Western State 

Penitenciary. Já a Eastern Penitenciary foi construída em 

1829, pelo arquiteto Edward Haviland e possuía 11 

galerias com 760 celas. O caráter ético-religioso do regime 

buscava a reconciliação dos condenados com Deus. Ferri 

chamou de “aberração do século XX”, criticando o regime 

celular diante da psicose carcerária, produto da clausura 

contínua, a solidão que, em vez da reflexão, minava as 

energias físicas e psíquicas dos apenados. 

A penitenciária de Quest (Western State Penitenciary), 

criada em 1828, em Alleghany, a oeste de Filadélfia, na 

Pensilvânia, com a capacidade para 1500 presos, era um 

estabelecimento de regime celular, ficando os detidos 

fechados em suas celas, separados completamente do 

mundo exterior e entre eles próprios. Depois de alguns 
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anos, os detidos foram autorizados a trabalhar em suas 

celas. O verdadeiro regime pensilvânico foi criado na 

penitenciária de East (Eastern Penitenciary), em 1829, e a 

construção foi inspirada no Panopticon de Bentham, sendo 

adotada por todos os estabelecimentos de isolamento 

contínuo. A influência da solidão era nefasta ao estado 

psíquico dos detidos, provocando inúmeros casos de 

loucura. Na América, esse regime foi abolido 

definitivamente em 1913, mas seus vestígios ainda são 

encontrados em vários países. Portanto, a base do sistema 

pensilvânico era o isolamento na cela com trabalho no seu 

interior, e as únicas pessoas que podiam visitar os detidos 

eram o diretor, os guardas, o capelão e os membros da 

Philadelphia Society for assisting distressed prisioners 

para ajuda aos presos (nosso Conselho da Comunidade). 

Anote-se que o caráter ético-religioso do regime 

pensilvânico era a busca da reconciliação dos apenados 

com Deus e consigo mesmo. O contato era com o capelão 

e as várias associações de ajuda e senso espiritual. A única 

leitura permitida era a Bíblia. As celas individuais tinham 

por objetivo o estímulo à meditação e à penitência para 

proporcionar a “regeneração moral” do apenado. Os 

presos não podiam receber ou escrever cartas e só o 

trabalho rompia a monotonia do sistema, que constituía 

instrumento para aniquilar a dignidade humana, tornando-

se um exercício permanente da tortura. 
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Donald Taft, em sua Criminology, noticia que até 

1845 inexistiam classroom instrution nas prisões 

americanas, caracterizando-se uma atmosfera intolerável 

de monotonia e solitário confinamento. Registre-se que 

MacCormick encontrou o serviço de biblioteca da prisão 

em 1928 mais adequado. A maioria das bibliotecas eram 

mongrel collections constituídas em grande parte por 

livros presenteados, devoluções de casa ou bibliotecas 

públicas. As cargas para livros novos eram incomuns. 

Bibliotecas de prisões e reformas não possuíam liderança 

treinada, guia de leitores. Os prisioneiros tiveram pouco 

contato efetivo com a biblioteca.  
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Os homens em suas células podiam receber mais ou 

menos catálogos atualizados de livros dos quais eles 

poderiam selecionar dez números, esperando que alguns 

estivessem disponíveis. A circulação de até dois livros por 

mês por preso não era incomum, uma taxa muito superior 

à da população em geral. Se a leitura vale a pena, a prisão 

oferece a oportunidade de tentar os homens a lerem como 

nunca leram antes. 

 

Von Liszt recorda que os resultados deste sistema 

perpetrado do espírito quaker registram os pontos 

desfavoráveis. 

 

 

3. Sistema auburniano. 

 

Objetivando superar os defeitos de regime celular, em 

1756, uma comissão originária de New York foi à 

Pensilvânia avaliar o sistema celular, daí ocorrendo 

modificações relevantes em relação às penas impostas aos 

condenados, substituindo-se a pena de morte e a imposição 

de penas com castigos corporais pela pena privativa de 

liberdade, sendo inaugurada a prisão de Newgate, em 

1797, de pequena capacidade. 

Barnes, em Society in Transition, sintetiza o sistema 

alburniano: a) economia de construção; b) redução de 

despesas através do isolamento completo; c) A prevenção 

dos efeitos nocivos do isolamento completo; d) a 

prevenção da contaminação moral através da regra do 

silêncio. Na prisão inglesa de Brixton, havia uma inscrição 
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“Silence there. Keep silence, woman”, durante o trabalho 

prisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1816-1819, foi construído um estabelecimento em 

Auburne, no Estado de New York, dando o nome origem a 

um sistema novo. A partir de 1823, o sistema auburniano 

começa a operar com o abandono do solitary system. 

Depois da Lei de 1821, os detidos de Auburne foram 

divididos em três classes: a) infratores mais velhos e mais 

perigosos, que deveriam ficar em isolamento celular 

completo; b) detidos que deveriam ficar fechados em suas 

celas três dias por semana; c) os que deveriam ficar em 
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suas celas um só dia por semana. Nos demais dias, salvo a 

primeira classe, deveriam trabalhar em silêncio, sem 

direito de falar entre si, nem mesmo com seus guardas 

(razão pela qual tal sistema também é chamado de 

“sistema do silêncio”). A prisão de Auburne foi obra dos 

próprios apenados, contando inicialmente 28 celas, com 

capacidade para receber dois reclusos, depois ampliado 

para 80, visto que o diretor William Brittanin resolveu 

pela separação absoluta. Com a inauguração da 

Penitenciária de Sing-Sing, no estado de Nova York, surge 

um segundo sistema celular que consistia em limitar o 

isolamento celular contínuo tão somente para o período 

noturno, mantendo-se o trabalho comum durante o dia 

com a observância rígida da regra do silêncio. É o sistema 

que se denominou auburniano, nome do local onde se 

situava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Segundo Howard, no prazo de um ano, cinco apenados 

morreram e vários se tornaram doentes mentais. A loucura 

e a tuberculose caracterizavam os antagonismos imediatos 

do sistema. Os apenados eram aviltados em sua dignidade 

como pessoa humana, tinham suas cabeças raspadas e 

uniformes numerados, submetidos a castigos corporais. 

Tocqueville, enviado do governo francês para estudar os 

sistemas americanos, recebeu, como resposta de Elam 

Lyds, que seria impossível dirigir um estabelecimento 

penal com grande população carcerária sem o emprego do 

chicote. Enquanto tal sistema era o preferido nos EUA, o 

pensilvânico era mais adotado na Europa. 
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Em resumo, o sistema auburniano consistia no 

trabalho diurno em comum, mas em silêncio, e isolamento 

celular durante a noite. A queda do sistema celular dá-se 

em 1840, quando é construída a penitenciária de 

Pentonville, perto de Londres, que aberta em 1848, 

modificou o solitary-system americano, segundo Von 

Liszt, convertendo-se no atenuado sistema inglês. 

Derivado do modelo pensilvânico, a prisão celular é na 

Inglaterra uma fase do sistema progressivo.   

Analistas do sistema salientam que o trabalho 

prisional bem organizado traz um grande benefício ao 

custo do sistema carcerário. Afirmam que a crise do 

sistema pensilvânico não ocorreu só por motivos 

puramente humanitários, mas sim pela transformação do 

mercado de trabalho, que impôs a reintrodução do trabalho 

com objetivos produtivos e lucrativos nas prisões da 

época. O suprimento do silent system deveu-se a causas 

econômicas com a oferta de mão-de-obra produtiva. Aliás, 

o patamar de tal sistema é o trabalho. Barnes, em New 

Horizons in Criminology, observa que o sistema 

auburniano embora não descuidasse da emenda pela 

imposição da disciplina do silêncio, tinha grande 

preocupação em tornar a prisão geradora de recursos para 

sua automanutenção.   

Outro aspecto negativo do sistema auburniano era a 

rigorosa disciplina, que, por influência dos militares, 

impunha uma seriedade e impessoalidade nas relações 

entre apenados e guardas com a aplicação de castigos 

cruéis e bárbaros. Von Hentig observa que os métodos 

disciplinares eram draconianos, que a chibatada era 
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admitida como pena eficaz e mais humana e de disciplina 

para as prisões. Na prisão de San Quentin, na Califórnia, e 

Cannon City, no Colorado, onde se desenvolveu o sistema, 

a disciplina era considerada com um valor e não como 

instrumento de controle dos condenados para o convívio 

carcerário. 

Não há diferenças profundas entre os dois sistemas, os 

quais objetivavam que os reclusos não se comunicassem, 

separando-os em celas individuais durante a noite. 

Ressalte-se como diferença básica que o regime celular 

impunha a separação dos reclusos durante todo o dia, ao 

passo que no auburniano durante algumas horas do dia 

podiam os encarcerados se dedicar ao trabalho produtivo.  
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Não se olvide que o sistema auburniano permitiu que 

os presos pudessem se associar durante o dia e também em 

conexão com o trabalho duro, buscar a otimização 

produtiva. Mantido em separado no período noturno, as 

visitas só eram admitidas em casos excepcionais. A 

disciplina era rigorosa e os presos não podiam se 

comunicar e usavam máscaras para que uns não 

reconhecessem os outros. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Vê-se que o sistema celular tinha como patamar a 

motivação de ordem mística ou religiosa, enquanto o 

auburniano era inspirado na motivação econômica. 

Embora se afirme que ambos os sistemas adotavam como 

objetivo-alvo a ressocialização, diante dos fatos 

históricos, pode-se afirmar que visavam tão só à 

retribuição da pena. O sistema auburniano, que foi 

adotado no EUA, pilar do sistema progressivo, copiado 

por alguns países, tinha como patamar o isolamento 

noturno, o trabalho comum e a sujeição à regra do silêncio 

absoluto. A palavra era silêncio, com os apenados com as 

cabeças raspadas e uniformes numerados só ouvindo o 

ruído das máquinas nas oficinas de trabalho ou a voz do 

guarda para a censura disciplinar. Também era usado o 

chicote, que tinha seu aspecto simbólico.  

As críticas ao sistema celular como uma das 

“aberrações do século XIX” se resumiam nos seguintes 

pontos: a) ação nefasta do isolamento absoluto contra a 

saúde física e mental; b) falta de exercícios físicos o que 

dispunha a graves enfermidades; c) óbice à adaptação do 

condenado e impedimento do processo de socialização; d) 

é um sistema mais oneroso. 

Em síntese, o sistema penitenciário americano pode 

ser dividido historicamente em quatro períodos: a) de 

1830-1870, sistema pensilvânico e auburniano; b) de 

1870-1900, sistema de reformatório; c) de 1900-1935, 

prisão industrial; d) de 1935-2016, individualização 

(programas de reabilitação). 

Edwin H. Sutherland, professor de sociologia da 

Universidade de Chicago, nos Principles of the 
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Criminology, pontua a controvérsia entre os sistemas 

auburniano e pensilvânico. A criminologia durante os 

quarenta anos subsequentes ao estabelecimento do sistema 

auburniano é quase um registro de uma polêmica virulenta 

entre esses dois sistemas. Foi realizado em grande parte 

por duas associações de reformas penitenciárias: a 

Sociedade da Filadélfia, que apoiou o sistema 

pensilvânico, e a Sociedade de Boston, organizada em 

1815, para a melhoria da disciplina prisional e para a 

reforma de delinquentes juvenis, que apoiava o sistema 

auburniano. Ambas as sociedades estavam intensamente 

interessadas na reforma dos infratores, ambas estavam 

convencidas dos méritos de seus métodos, e ambas eram 

inteiramente sem escrúpulos no uso das estatísticas para 

provar os seus argumentos. Quando Dickens, depois de 

uma visita à América, escreveu pesada crítica ao sistema 

pensilvânico e ressaltou o antagonismo. 

O sistema pensilvânico foi tentado em vários estados, 

mas foi geralmente abandonado a favor do sistema 

auburniano após um breve julgamento. É provável que a 

principal vantagem do sistema auburniano tenha sido o de 

ter possibilitado uma melhor utilização do trabalho dos 

apenados. Os visitantes europeus, no entanto, deixaram a 

impressão de que o sistema pensilvânico era superior. Em 

1835, os comissários foram enviados da Inglaterra, França, 

Prússia e Bélgica para examinar os sistemas carcerários 

americanos; fizeram suas visitas juntas e apresentaram 

relatórios praticamente idênticos aos governos de seus 

países a favor do sistema pensilvânico. Tais relatórios 

produziram um grande efeito na Europa e a maioria dos 
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países europeus adotou o sistema pensilvânico em uma 

forma modificada. 

Parece claro que ambos os sistemas atentavam contra a 

dignidade da pessoa humana presa. O isolamento completo 

dos apenados, no sistema pensilvânico, nem o isolamento 

incompleto que prevaleceu sob o sistema auburniano não 

resolvia a questão penitenciária. 

A controvérsia entre esses dois sistemas, depois de 

mais de meio século, acabou com a importação de um 

novo sistema da Europa e da Austrália. Este sistema foi 

iniciado de forma organizada nos campos de apenados 

australianos pelo capitão Maconochie. Seus métodos 

foram importados para a Irlanda e Inglaterra e, sob o nome 

do sistema irlandês, foram conhecidos e discutidos pelos 

americanos pouco antes da Guerra Civil. O sistema 

irlandês consistiu na sentença indeterminada, a marca de 

um método para medir o bom comportamento na prisão e a 

liberdade condicional. A primeira instituição baseada 

nesses métodos foi o Reformatório de Elmira, em Nova 

York, criado por lei em 1869, mas não registrado até 1876. 

A ênfase foi colocada na educação, no Iabor produtivo, no 

mark system, na sentença indeterminada e na liberdade 

condicional. 
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4. Sistema progressivo inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre-se que foi na England’s National 

Penitenciary, em Millbank, em 1816, que se estabeleceu a 

reforma do sistema de confinamento, que tinha como 

patamar a preocupação da mudança da “mind of the 

prisioner”, com a introdução da instrução religiosa e do 

trabalho produtivo. Na prisão de Pentonville, que começou 

a funcionar em 1842, os presos se exercitavam 

caminhando acorrentados uns aos outros no pátio do 
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estabelecimento penal, com máscaras nos rostos, em total 

silêncio, sob as vistas atentas dos guardas. 

Von Liszt registra que com a abolição gradual de 

deportações da Inglaterra para a Austrália (1853 a 1857) e 

a sua substituição pela penal servitude proporcionaram 

que a Inglaterra torna-se definitivo o sistema progressivo 

na execução de longas penas privativas de liberdade. Em 

breve resumo, na primeira fase, a prisão celular era 

rigorosa e durava 9 (nove) meses; na segunda, trabalho em 

comum em 4 (quatro) classes progressivas (sistema de 

marcas); e, na terceira fase, a liberdade condicional com a 

possibilidade de revogação. 

As prisões inglesas observavam: a) a classificação dos 

condenados em classes diante da natureza e gravidade do 

delito cometido (in Jails ou in Houses of Corretions); b) o 

silêncio associado (“Silent associated”); c) o sistema de 

separação dos condenados (introduzido em 1842, na 

Pentoville Prision); d) sistema misto (Millbank Prision); 

e) o Market System (implantado por Maconochie). O 

sistema penal disciplinar foi originariamente defendido 

por Blackstone e Howard. O terceiro sistema é o 

progressivo inglês ou mark system, em que ocorrem 

distintas etapas até a completa reintegração do indivíduo à 

sociedade. Criado por Maconochie, o mark system 

“substitutes labour sentences for times sentences”, 

implantando um especial sistema de disciplina. A 

individualização e a progressão são pilares do direito de 

execução penal, coadjuvados pelos princípios da 

proporcionalidade e da legalidade, marcos do Direito 

Penal da pós-modernidade. Porém, tudo fica condicionado 
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ao binômio conduta-trabalho. 

Havia na Europa o transporte de presos pelos enfers 

flottants, sendo que a deportação era feita em condições 

desumanas e alguns apenados morriam no curso da 

viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de transporte australiano de apenados 

incluía cinco etapas: a) transportes de apenados para a Ilha 

de Norfolk, a leste da Austrália, por um mínimo de dois 

anos de escravidão abjeta; b) transferência de grupos de 

liberdade condicional, onde realizavam trabalho duro, 

construindo estradas; c) depois de um ano, o condenado 
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poderia obter um passe de prova que lhe permitia entrar 

em serviço privado e receber salários que, no entanto, não 

podia gastar livremente; d) após um tempo não 

determinado, tinha direito a um bilhete de licença 

correspondente para a liberdade condicional; e) 

finalmente, poderia esperar um perdão, condicional ou 

completo. O transporte para a Austrália foi abandonado 

principalmente por causa da oposição dos colonos livres. 

Outros fatores que contribuíram foram a grande despesa 

envolvida, o problema do crime criado na Austrália e o 

fato de que os criminosos não serem considerados 

elementos desejáveis na construção de um império 

colonial. Também foi levado em conta que este método de 

punição não impediu que alguns retornassem ao crime na 

Inglaterra e que os sofrimentos dos transportados não 

estavam transparentes à visão pública. Registre-se, o uso 

do transporte pela França, Rússia e outros países. 

Em 1846, na ilha Norfolk, situada ao longo da 

Austrália, foi criado um novo sistema, destinada à 

detenção de deportados forçados da Grã-Bretanha. Um 

velho capitão da Marinha britânica, Maconochie, foi 

nomeado diretor da prisão, introduzindo o novo sistema 

que substituía a severidade pela benignidade e os castigos, 

por prêmios. 

Este sistema estabelece uma forma de indeterminação 

de pena. Existem três períodos: a) período de prova 

(isolamento celular diurno e noturno) e trabalho 

obrigatório duro e escassa alimentação (“first class hard 

labour”), com regra de silêncio; b) trabalho em comum 

durante o dia e isolamento noturno; c) liberdade 
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condicional. Durante o segundo período, o apenado era 

submetido a trabalho obrigatório nos public work-houses, 

sob o regime de trabalho comum diurno e isolamento 

noturno, iniciando-se o emprego de vales (“ticket of 

leave”). Quando o apenado conseguisse o número exigido 

passava para a classe superior e, quando atingisse a 

primeira (na verdade, a última) e houvesse permanecido 

um mínimo de tempo predeterminado, poderia obter o 

ticket of leave – a liberdade condicional. Não se deve 

esquecer que na primeira destas fases havia uma solidão e 

isolamento completos (regime pensilvânico); na segunda, 

o trabalho era em silêncio durante a jornada e o isolamento 

noturno (regime auburniano), sendo que esta fase era 

dividida em quatro classes; de uma para outra melhoravam 

as condições de vida. Para a realização desta etapa, foram 

construídos estabelecimentos penais de grande porte como 

os de Portland (1847) e de Dartmoor (1850). 

O sistema progressivo é o adotado pelo Brasil e por 

quase todos os países do mundo (Itália, Holanda, Suíça, 

Portugal, Finlândia, Dinamarca, Espanha e Argentina). 

Gabriel Tarde e Adolf Prins demonstravam simpatia por 

esse sistema, visto que apresenta inúmeras vantagens: a) 

elimina os graves inconvenientes do isolamento celular 

completo; b) não admite a demandada regra de silêncio do 

sistema auburniano; c) estabelece uma organização por 

fases e classes a serem vencidas pelo apenado e nesta 

proporcionalidade perde o rigor e reintegra 

paulatinamente o apenado à liberdade e à vida social. 
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5. Sistema progressivo irlandês. 

 

O sistema progressivo foi introduzido nas prisões da 

Irlanda por Walter Crofton, antigo oficial de Marinha, em 

1854. O sistema não visava somente à melhora das 

condições de vida dos detidos, mas também ao seu 

reingresso progressivo na sociedade. O sistema irlandês 

diferia do progressivo inglês em dois pontos: a) o sistema 

inglês continha três fases de execução da pena, enquanto 

no irlandês havia quatro. Existia um período 

intermediário entre a prisão em comum em lugar fechado 

e o livramento condicional. Havia nesta fase o trabalho 

externo, que preparava o detido para a futura vida livre; b) 

no sistema progressivo irlandês, a fase baseada no sistema 

auburniano não era em si tão rigorosa como no inglês. Os 

detidos não eram obrigados a guardar silêncio durante o 

trabalho. 

Ressalte-se, diante da forma progressiva da execução 

da pena, cada classe implicava na concessão e restrição 

especial da remuneração e quantidade de trabalho, regime 

alimentício, número de visitas, condições de alojamento, 

quantidade de cartas a escrever. A novidade do regime 

está no terceiro período, que é cumprido em prisões sem 

muros e possui o caráter de asilo de beneficência e não de 

custódia. O apenado abandona o uniforme, não recebe 

punições corporais, pode escolher a natureza do trabalho 

em razão de sua vocação ou aptidão, dispondo de parte do 

pecúlio. Pierre Cannat, em “La reforme penitenciére”, 

escreve que o bom comportamento carcerário durante este 

período de self control, tinha outro valor, “le controle sur 
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soi même”.  

 

 

6. Modelo de Elmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1876, no Estado de New York, foi aberto o 

estabelecimento de Elmira, previsto por uma lei de 1869. 

Era uma casa de correção com assento sobre a educação 

dos apenados. A prisão de Elmira é considerada o primeiro 

reformatório. O apenado entrava no estabelecimento não 

para cumprir a sua pena, mas para melhorar. Assim, com a 

implantação do sistema de Elmira, a reação curativa 

contra a criminalidade se incorpora mais claramente na 

política penitenciária. Na história das prisões americanas, 

não se pode deixar de anotar o uso da recreação, onde no 

Elmira Reformatory (1896), é introduzida a organização 
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dos esportes (baseball ou football), desenvolvendo-se 

relações de sociabilidade e companheirismo, pelos 

esportes coletivos, entre pessoas privadas de liberdade. 

Como diz Donald R. Taft, em Criminology, ao tratar da 

History of Prisions: “Both ‘good’ and ‘bad’ man need to 

play”.  

Contemporaneamente, seria impossível imaginar a 

criação de reformatórios nos moldes teóricos de Elmira, 

quando a sociedade só imagina o regime de cárcere duro. 

Originalmente, o regime reformatório significava um 

objetivo construtivo relativamente solidário e com ênfase 

na educação. Baseou-se principalmente em um programa 

de massa, embora a influência religiosa fosse basicamente 

importante para o sucesso através de um sistema de 

classificação. O regime de reformatório influenciou e foi 

parcialmente assumido pela prisão, a qual tendeu a se 

tornar um pouco mais reformadora, porém muito mais 

uma prisão do que nos primeiros dias de Elmira. Muitos 

dos métodos reformadores permanecem hoje, embora a 

individualização tenha sido a ênfase mais nova. O período 

reformatório é uma parte significativa da história das 

instituições penais. 

É em Elmira que se aplica pela primeira vez o sistema 

de penas indeterminadas, que é a característica dos 

reformatórios americanos, inaugurando-se as medidas de 

segurança para imputáveis. Cria-se o binário contínuo 

(cumprimento da pena e, depois, da medida de segurança). 

O apenado era colocado em liberdade quando encontrava 

um emprego satisfatório a juízo do diretor da instituição. 

As principais características do sistema eram: a) a 
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limitação da idade dos apenados (16 a 30 anos); b) serem 

primários e a condenação ser relativamente 

indeterminada; c) a utilização de vales semelhantes ao 

sistema de Maconochie, do livramento condicional, e a 

sua concessão no caso de boa conduta. 

É interessante lembrar que o condenado ao ingressar 

no estabelecimento penal tinha uma entrevista com o 

diretor a fim de informar as causas de sua condenação, o 

ambiente social de onde provinham, seus hábitos, 

inclinações e objetivos futuros. Era feita uma ficha-

relatório com a cópia da sentença e uma conclusão sobre o 

perfil do condenado, como também o exame clínico e 

psíquico para que se pudesse realizar a sua classificação. 

Encontram-se, aqui, as raízes do exame criminológico do 

ingresso. 

Brockway, que dirigiu Elmira por vinte e quatro anos, 

na busca da reforma e correção de jovens delinquentes, 

defendia a tese da pena indeterminada, pois o indivíduo ao 

ingressar no estabelecimento penal, não se pode prever o 

tempo necessário para a sua futura inserção e adaptação 

social, diante da pluralidade de fatores ponderáveis 

(remições, progressões de regime, livramento condicional, 

comutação de penas, prática de novos delitos no 

cumprimento da pena). Jiménez de Asúa, em La sentencia 

indeterminada, destacou o lado positivo da condenação 

indeterminada. 

A primeira experiência temporária nos Estados Unidos 

de reformatório para mulheres foi em Greenfield, 

Massachusetts, em 1870 e, permanente, em 1873, em 

Indiana, abrigando prostitutas e furtadoras. Após 1910, a 
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prisão de Elmira entra em decadência. O fracasso ocorreu 

devido à sua estrutura, pois essa instituição foi construída 

como uma penitenciária de máxima segurança para evitar 

fugas, com características das prisões comuns, destinadas 

a condenados jovens. 

 

 

7. Regimes prisionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pena de prisão está presente em todos os sistemas 

penais, embora se deseje encontrar o caminho para ações 
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de política criminal que permitam caminhar para acelerar a 

sua gradativa abolição. Diante dos conhecidos e 

inquestionáveis fatores deletérios do encarceramento, 

discute-se a limitação da pena de prisão, restringindo-a tão 

só quando de reconhecida necessidade para garantir a paz 

e a segurança do cidadão na sociedade. O grande desafio 

da prisão deve ser a evitação da desassocialização do 

recluso. Anabela Miranda Rodrigues, em seu “Novo Olhar 

sobre a Questão Penitenciária”, aponta a socialização 

como finalidade da execução da pena privativa de 

liberdade.  

A preocupação com uma legislação específica 

pertinente à execução penal no Brasil data de 1937, com o 

projeto do Código Penitenciário elaborado por Cândido 

Mendes, Lemos de Brito e Heitor Carrilho. Em 1951, o 

deputado Carvalho Neto produziu o Projeto 636-A, 

relativo a normas gerais do regime penitenciário, que não 

foi convertido em lei. Oscar Stevenson, em 1957, envia 

Anteprojeto de Código Penitenciário dividido em duas 

partes (geral e especial) com 314 artigos. Roberto Lyra, 

que presidia a Comissão, fora substituído por Aníbal 

Bruno. Em 1963, Lyra elaborou o projeto das Execuções 

Penais, o qual retirou diante do quadro político reinante à 

época. Em 1977, surge a Lei nº 6.416, de 24 de maio, que 

modifica disposições dos Códigos Penal e de Processo 

Penal especificamente no que pertine ao regime prisional. 

Em 1981, tem-se a edição da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, a Lei de Execução Penal (LEP). Em 29 de 

novembro de 2013, a Comissão de Juristas designada pelo 

Senado apresenta a Proposta de Alteração da Lei de 
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Execução, considerada uma das mais adiantadas de seu 

tempo, cuja única vulnerabilidade é ainda não ter sido 

aplicada em todo o território nacional.  

No Brasil, o regime penitenciário, que originariamente 

era tratado pelo Direito Processual no capítulo relativo à 

execução, em razão da Reforma de 1984, deixou de ser 

estranho ao Direito Penal material, visto que traça suas 

diretrizes genéricas e estruturais. Os regimes condicionam 

o cumprimento da pena de prisão diante do perfil do 

condenado avaliado no juízo da sentença em razão da 

reprovabilidade da conduta típica, a uma maior ou menor 

parcela de rigor no cumprimento da pena de prisão 

imposta. 

O Código Penal de 1940 adotou o regime progressivo, 

prevendo um período inicial de isolamento absoluto 

(“período de silêncio”) por prazo não superior a três meses 

da pena de reclusão, seguido de trabalho comum durante o 

dia e recolhimento noturno, possibilitando a transferência 

para a colônia penal ou estabelecimento similar e, na 

última etapa, o livramento condicional. Com a edição da 

Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, o isolamento inicial 

torna-se facultativo, introduzindo-se os três regimes 

(fechado, semiaberto e aberto), dando-se a oportunidade 

de ingresso direto em qualquer deles diante da quantidade 

de pena aplicada e da periculosidade do condenado. A Lei 

nº 7.209, de 11 de julho 1984 (Lei de Execução Penal), 

mantendo a forma progressiva e os três regimes, 

determinou que as penas fossem executadas segundo o 

tempo de pena cumprida e o mérito que comanda todo o 

processo de execução, podendo ser iniciado o 
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cumprimento em qualquer regime.  

A classificação dos condenados constitui elemento 

fundamental para o início da execução como 

desdobramento do princípio da individualização da pena. 

A Lei de Execução Penal criou a Comissão Técnica de 

Classificação para elaborar o programa de 

individualização e acompanhar a execução das penas 

privativas de liberdade e restritivas de direitos, cabendo-

lhe propor progressões e regressões de regimes, bem como 

os incidentes de execução e as conversões, a serem 

decididos pelo magistrado competente. 

A Lei nº 7.210/1984 tornou obrigatório o exame 

criminológico para os condenados em regime fechado. Já 

o 1º Congresso das Nações Unidas, realizado em Genebra 

(1955), estabelecia Regras Mínimas para o tratamento de 

reclusos, registrando (69) que “tão logo o sentenciado a 

uma pena ou medida certa de duração ingresse em um 

estabelecimento, organizar-se-á, após o estudo de sua 

personalidade, o programa de seu tratamento individual, 

tendo em conta os dados obtidos sobre suas necessidades 

pessoais, sua capacidade e inclinações”. E, ainda, ressalta 

(8) que “Os reclusos pertencentes as categorias diversas 

deverão ser alojados em diferentes estabelecimentos e em 

diferentes seções, dentro dos estabelecimentos, de acordo 

com o sexo, a idade, os antecedentes, os motivos da prisão 

e o tratamento correspondente a ser aplicado [...] os 

jovens deverão ser separados dos adultos”. 

Com a edição da Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 

2003, dá-se nova e imperfeita redação ao art. 112 da Lei 

de Execução Penal (“a pena privativa de liberdade será 
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executada de forma progressiva com a transferência para 

o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, 

quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 [um sexto] 

da pena no regime anterior e ostentar bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a 

progressão”). Aduza-se que para efeito de progressão de 

regime no cumprimento de pena em crime hediondo ou 

equiparado, sem prejuízo de avaliar os requisitos objetivos 

e subjetivos, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 

Vinculante nº 26, que faculta ao juiz da execução, de 

modo fundamentado, a determinação da realização do 

exame criminológico. Para o Superior Tribunal de Justiça, 

diante da Súmula nº 439, admite-se, pelas peculiaridades 

do caso concreto, em decisão motivada. O Projeto de 

Reforma (2012) e o parecer da Comissão Temporária de 

Estudo da Reforma do Código Penal (2013) mantêm que o 

condenado será submetido no início do cumprimento da 

pena de prisão em regime fechado, ao exame 

criminológico de classificação (ingresso) para a 

individualização da execução. A Comissão Técnica de 

Classificação (CTC) tem plenos poderes para exercer com 

amplitude o exploration para conhecer o apenado. É um 

trabalho sério que não pode ser transformado em uma mera 

papeleta informativa para o cumprimento do dispositivo 

legal. Como se vê, busca-se elaborar um programa 

individualizado da pena adequado ao perfil do condenado 

e, não, dividir as unidades prisionais diante das facções das 

organizações criminosas. Sublinhe-se que as penas 

privativas de liberdade são executadas em forma 
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progressiva, segundo o tempo de pena cumprida e o 

mérito do condenado, com a transferência para regime 

menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz da execução, 

quando tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena 

no regime fechado (critério objetivo) e o seu mérito indicar 

a progressão (critério subjetivo), salvo nos crimes 

hediondos. 

Conforme foi descrito na análise dos sistemas 

clássicos, observa-se em nossa legislação que o sistema 

progressivo passa por importantes transformações desde a 

vigência do Código de 1940, com o advento da Lei nº 

6.416, de 24 de maio de 1977, e a Reforma que abriga a 

forma progressiva da execução. Surge a nova era no 

penitenciarismo pátrio em que a pena privativa de 

liberdade passa pelo balizamento científico, superando a 

tempestuosa querela da discussão da periculosidade, pois 

não são dependentes de tratamento curativo. A forma 

progressiva da execução (regime fechado, semiaberto e 

aberto) possibilita, de acordo com a quantidade da pena 

(critério objetivo) e a condição pessoal do apenado 

(critério subjetivo), pleitear o livramento condicional, 

medida penal de natureza complexa de política 

descarcerizatória, e daí ao resultado final, que é a 

inserção social definitiva com a extinção da pena. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição 

contemplaria as restrições impostas aos incursos em 

dispositivos da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, e 

dentre elas não se encontraria a obrigatoriedade de 

imposição de regime extremo para o início do 

cumprimento da pena (STF, HC 11.840/ES, 1ª T., rel. 
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Min. Dias Toffoli, j. 27.6.2012). 

As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o tempo de 

pena cumprido e o mérito do condenado, observando-se: a) 

a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a ser 

cumprida pelo regime fechado; b) o condenado não 

reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não 

exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em 

regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja 

pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde 

o início, cumpri-la em regime aberto. A determinação do 

regime inicial de cumprimento de pena far-se-á em 

observância a critérios estatuídos para as causas judiciais 

de aplicação de tempo da pena (princípio da 

proporcionalidade). A escolha do regime inicial não pode 

ficar atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena 

privativa de liberdade aplicada.  

A Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, deu nova 

redação ao art. 6º da Lei de Execução Penal (a 

classificação será feita por Comissão Técnica de 

Classificação que elaborará o programa individualizador 

da pena privativa de liberdade adequada ao condenado 

ou ao preso provisório). Questiona-se que perdeu a 

atribuição de elaborar o programa individualizador dos 

condenados às penas restritivas de direitos ou conversões. 

Tal programa individualizador deve ser realizado no 

início da execução, o que se choca com o caso do preso 

provisório sob regime de prisão cautelar e ao abrigo do 

princípio de inocência até o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 
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Há três estágios progressivos à busca da inserção 

social: a) fechado (segurança máxima e média); b) 

semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar); c) 

aberto (casa do albergado e prisão domiciliar).  

No regime fechado, a pena privativa de liberdade será 

cumprida em penitenciária com restrição das atividades 

laborativas pelo rigor da vigilância dos apenados 

considerados portadores de alto risco transgressor em 

razão da pena imposta (reclusão superior a oito anos) e 

reincidência (reclusão ou detenção) e, na execução, os que 

tiverem sido regredidos. A gravidade genérica do delito 

per se não justifica a imposição do regime fechado. 

Entende-se que viola os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade o §4º do art. 528 do CPC, que impõe que 

“a prisão será cumprida em regime fechado”. 

O regime semiaberto é uma ponte de transição no 

processo de inserção social. Inspira-se na confiança e no 

mérito. Nele pode começar a execução o condenado cuja 

pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos, 

ex vi do art. 33, § 2º, b, Código Penal). “É admissível a 

adoção do regime semiaberto aos reincidentes 

condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se 

favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula nº 269 do 

STJ). A expressão normativa poderá (alíneas b e c do § 2º 

do art. 33 do CP) significa que o juiz deverá apreciar no 

caso concreto as condições objetivas e subjetivas. O 

trabalho externo é característica do regime, como a 

frequência a cursos supletivos, profissionalizantes, ou de 

instrução de segundo grau ou superior. Os indicadores do 

art. 59 do Código Penal se aplicam ao fixar o regime 
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(inciso III). 

Já o regime aberto baseia-se na autodisciplina e no 

senso de responsabilidade do condenado. Características 

legais: a) deverá ficar fora do estabelecimento sem 

vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o 

período noturno e os dias de folga; b) o regime aberto 

deverá ser cumprido em Casa de Albergado, que deverá 

situar-se no centro urbano, sem obstáculos para evitar a 

fuga, com aposentos para presos e local adequado para 

cursos e palestras, conforme os arts. 93 a 95 da Lei de 

Execução Penal. 

No regime aberto domiciliar, a Lei de Execução Penal 

admite a denominada prisão albergue domiciliar nas 

seguintes hipóteses: a) condenado maior de 70 (setenta) 

anos de idade; b) condenado acometido de doença grave; 

c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou 

mental; d) condenada gestante. O Superior Tribunal de 

Justiça, excepcionalmente, tem admitido diante das 

peculiaridades do caso concreto, a relativização diante do 

princípio da taxatividade. Na hipótese de prisão 

domiciliar do indiciado ou acusado (art. 317 do CPP), em 

sua residência, só dela poderá ausentar-se com autorização 

legal e poderá (requisitos objetivos e subjetivos, 

observado o caso concreto) ser substituída a prisão 

preventiva nas seguintes hipóteses (art. 318 do CPP): a) 

maior de 80 anos; b) extremamente debilitado por motivo 

de doença grave; c) imprescindível aos cuidados especiais 

de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; d) 

gestante; e) mulher com filho de até doze anos de idade 
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incompletos; f) homem caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho de até doze anos de idade 

incompletos (os incisos V e VI foram acrescidos pela Lei 

nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira 

Infância). Gilmar Mendes pontua que a prisão domiciliar, 

como medida isolada, apresenta dificuldades, pois “o 

recolhimento domiciliar puro e simples, em tempo 

integral, gera dificuldades de caráter econômico e social” 

e “Há uma considerável transferência da punição para a 

família” e conclui “as possibilidades de trabalho sem sair 

do ambiente doméstico são limitadas. Sem trabalho o 

preso dependerá economicamente de sua família e 

necessitará de seu apoio para satisfazer todas as suas 

necessidades. Mais grave, o ócio certamente não é 

contributivo para a ressocialização”, razão pela qual, em 

seu douto voto, propõe as medidas de saída antecipada, 

liberdade eletronicamente monitorada e penas restritivas 

de direitos e/ou estudo. 

O monitoramento eletrônico, através de pulseiras e 

tornozeleiras conectadas com a linha telefônica GPS, 

objetivando a detenção, restrição e vigilância das pessoas 

em cumprimento de pena privativa de liberdade, nas 

saídas temporárias em regime semiaberto e na prisão 

domiciliar, chegou ao Brasil através da Lei nº 12.258, de 

15 de junho de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7.627, de 24 de novembro de 2001, que veio a alterar e 

incluir dispositivo na Lei de Execução Penal. A não 

observância do perímetro estabelecido para o 

monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero 

descumprimento de condição obrigatória que autoriza a 
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aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, 

mesmo em tese, falta grave (art. 50 da LEP). O Superior 

Tribunal de Justiça admite a ocorrência de falta grave nas 

hipóteses em que o condenado rompe a tornozeleira 

eletrônica ou mantém a bateria sem carga suficiente para 

uso normal. O apenado, nestes casos, deixa de manter o 

aparelho em funcionamento, restando impossível o 

monitoramento eletrônico, o que poderia equivaler à 

própria fuga (STJ, REsp 1.519.802/SP, relª. Minª. Maria 

Thereza de Assis Moura, j. 10.11.2016). 

Quanto às condições de ingresso, supõe aceitação de 

seu programa e das condições impostas pelo juiz da 

execução: a) estiver trabalhando ou comprovar a 

possibilidade de fazê-lo imediatamente; b) o Superior 

Tribunal de Justiça dá precisa interpretação ao texto legal, 

aplicando o princípio da razoabilidade, em relação “à 

comprovação de trabalho ou à possibilidade imediata de 

fazê-lo”, temperando diante da realidade do cotidiano da 

vida (STJ, HC 229.494/RJ, 5ª T., rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 11.9.2012). As características legais são: a) 

deverá ficar fora do estabelecimento sem vigilância, 

trabalhar interna ou externamente, frequentar curso ou 

exercer outra atividade autorizada, permanecendo 

recolhido durante o período noturno e os dias de folga; b) 

na hipótese de inexistência de Casa de Albergado, 

consolidou-se a utilização do regime aberto em residência 

particular. Questão polêmica diz respeito à residência em 

comunidade, diante do conflito cultural e a presença do 

crime organizado. 

Aduza-se que, na inexistência de casa de albergado, 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

consolidou-se a utilização do regime de prisão albergue 

domiciliar, originalmente destinada aos maiores de 70 

anos, acometidos de doença grave, ou condenados com 

filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante, na 

dicção do art. 117 da Lei de Execução Penal. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou: “Não se acolhe a alegação 

de constrangimento ilegal em virtude da expedição de 

mandado de prisão contra condenado em regime aberto, 

pois a guia de recolhimento é condição essencial para que 

se dê início à execução da pena. Cumprido o mandado e 

expedida a competente guia, o defensor poderá pedir a 

prisão albergue domiciliar, a qual não se confunde com o 

regime aberto de cumprimento de pena” (STJ, RHC 

8.835-SP, 5ª T., rel. Min. Gilson Dipp, j. 23.11.1999, DJ 

14.2.2000, 46).  

O Supremo Tribunal Federal firmou que a lei estadual 

que dispõe sobre bloqueadores de sinal de celular em 

presídio invade a competência da União para legislar sobre 

telecomunicações. Os procedimentos concernentes à 

operação de telefonia celular e ao bloqueio de sinal, em 

determinadas áreas, poderiam afetar diretamente a 

qualidade da prestação do serviço para a população 

circundante, tema a demandar tratamento uniforme em 

todo o país. Vencidos os ministros Edson Fachin, Roberto 

Barroso e Rosa Weber, que pontuava que a distribuição de 

competência entre os diversos entes federativos, à luz do 

federalismo cooperativo, inaugurado pela Constituição de 

1988, não se satisfaria somente com o princípio 

informador da predominância de interesses. Ponderavam 

existir espaços e indeterminação, nos quais os entes, 
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embora fossem legitimados a agir com autonomia, 

poderiam sobrepor-se a áreas de competência de outros 

entes (STF, ADI 4861/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

3.8.2016). 

No que tange ao regime especial, as mulheres 

cumprem pena em estabelecimento próprio, na dicção do 

art. 82, § 1º, da Lei de Execução Penal, e ainda poderá ser 

dotado de seção para gestante ou parturiente e de creche 

com a finalidade de assistir ao menor desamparado cuja 

responsável esteja presa. Assim, serão dotados de um 

berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus 

filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até seis meses 

de idade. Note-se que os estabelecimentos penais para 

mulheres deverão possuir, exclusivamente, agentes do 

sexo feminino na segurança de suas dependências internas. 
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Pontua-se que o sistema prisional militar não foi 

objeto da modernização o sistema de penas e sua 

execução, pois inexistem os regimes prisionais e suas 

progressões, saídas temporárias e a remição de pena pelo 

trabalho e pelo estudo, bem como a visita íntima e os 

incidentes de conversão do excesso e do desvio. Não há 

previsão normativa pertinente à regressão e à falta 

disciplinar. O cumprimento da pena de prisão é operado 

em cela e o único benefício é do livramento condicional. 

Exceto o Presídio Naval, no Rio de Janeiro, o 

cumprimento da pena dá-se em unidades militares, regidas 

pela disciplina e hierarquia. Os direitos dos presos 

militares são limitados à visita de familiares e ao banho de 

sol diário de uma hora, em que podem sair das celas. 

Diante do entendimento de que se trata de unidade militar 

e não de estabelecimento penitenciário, fica difícil a 

aplicação analógica da Lei de Execução Penal. 

Outra questão relevante no sistema penitenciário 

brasileiro é a superpopulação carcerária. Gize-se que 

cabe ao Estado o aparelhamento do sistema penitenciário, 

e diante da falta de vaga em estabelecimento adequado 

para o cumprimento de pena em regime semiaberto, deve 

o apenado aguardar a abertura da vaga em regime aberto 

(STF, 104.244/SP, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

j. 22.11.2011). A Corte Suprema firmou da possibilidade 

do cumprimento de pena em regime menos gravoso, 

diante da impossibilidade do Estado fornecer vagas para o 

cumprimento no regime originalmente estabelecido em 

condenação penal. A prestação de serviço à comunidade 
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não pode ser prevista como condição especial do regime 

aberto, já que é pena restritiva de direitos, e deve ser 

considerada autônoma e substitutiva da pena privativa de 

liberdade (STJ, REsp 867.959/PR, 6ª T., relª. Minª. Maria 

Thereza de Assis Moura, j. 16.9.2010). 

O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, 

possibilita a autorização do cumprimento de pena em 

regime carcerário menos gravoso, diante da 

impossibilidade de o Estado fornecer vagas para o 

cumprimento no regime estabelecido na condenação (STF, 

RE 641.320 RG/RS, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

11.5.2016). Destaca-se nesta decisão que “Havendo 

viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, observe-se: (i) 

a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de 

vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do 

recorrido, enquanto em regime aberto; (iii) o 

cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo 

ao recorrido após a progressão ao regime aberto. [...] 

apreciando o Tema 423 da repercussão geral, fixar tese 

nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em 

regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução 

penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos 

regimes semiaberto e aberto, para a qualificação com 

adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos 

que não se qualificam como ‘colônia agrícola, industrial’ 

(regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou 

estabelecimento adequado’ (regime aberto; art. 33, § 1º, 

alíneas ‘b’ e ‘c’); c) havendo déficit de vagas, deverá 

determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no 
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regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai 

antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta 

de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de 

direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao 

regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 

alternativas propostas poderá ser deferida a prisão 

domiciliar do sentenciado”. 

 

 

7.1. Panorama das prisões brasileiras, pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Não se pode deixar de mencionar o panorama das 

prisões brasileiras, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ressalto, na Execução Penal, que “Para um olhar 

realístico sobre a fotografia do sistema penitenciário 

brasileiro contemporâneo, destacam-se trechos de dois 

brilhantes votos-condutores: o primeiro, no RE 

592.581/RS, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski; 

e, o segundo, na Medida Cautelar na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, da 

relatoria do Min. Marco Aurélio. 

Assim, no RE 592.581/RS, selecionam-se no voto, as 

seguintes passagens: a) ‘O senso comum não nega – ao 

contrário, reafirma – que o histórico das condições 

prisionais no Brasil é de insofismável precariedade. Nesse 

contexto, são recorrentes os relatos de sevícias, torturas, 

físicas e psíquicas, abusos sexuais, ofensas morais, 

execuções sumárias, revoltas, conflitos entre facções 
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criminosas, superlotação de presídios, ausências de 

serviços básicos de saúde, falta de assistência social e 

psicológica, condições de higiene e alimentação sub-

humanas nos presídios’; b) ‘Abundam relatos de detentos 

confinados em containeres expostos ao sol, sem 

instalações sanitárias; de celas previstas para um 

determinado número de ocupantes nas quais se instalam 

diversos ‘andares’ de redes para comportar o dobro ou o 

triplo da lotação prevista; de total promiscuidade entre 

custodiados primários e reincidentes e, ainda, entre 

presos provisórios e condenados definitivamente; de 

rebeliões em que agentes penitenciários e internos são 

feridos ou assassinados com inusitada crueldade, não 

raro mediante decaptações’; c) ‘Descida ao inferno de 

Dante. Esse terrível panorama vem sendo reiteradamente 

realçado em documentos elaborados pelo Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, por ocasião de inspeções 

realizadas em presídios nos distintos estados brasileiros. 

A partir delas, esse cenário de horror começou a ser 

melhor conhecido dentro e fora do Judiciário, 

especialmente depois da realização dos denominados 

‘mutirões carcerários’ instituídos em 2008 pelo referido 

órgão’ (STF, RE 592.581/RS, Pleno, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 13.8.2015). 

No que concerne ao voto do Min. Marco Aurélio, na 

MC ADPF 347/DF, destacam-se os seguintes trechos: a) 

‘Os presídios e as delegacias não oferecem, além do 

espaço físico, condições salúbres mínimas. Segundo os 

relatórios do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, os 

presídios não possuem instalações adequadas à existência 
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humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas 

precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação 

representam perigo constante e risco à saúde, ante a 

exposição a agentes causadores de infecções diversas. As 

áreas de banho de sol dividem o espaço com esgotos 

abertos, nos quais escorrem urinas e fezes. Os presos não 

têm acesso à água, para banho e hidratação, ou 

alimentação de mínima qualidade, que, muitas vezes, 

chega a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem 

com as mãos ou em sacos plásticos. Também não recebem 

material de higiene básica, como pasta de dentes, escova 

de dentes, ou, para as mulheres, absorvente íntimo’; b) 

‘Além da falta de acesso a trabalho, educação ou a 

qualquer outra forma de ocupação do tempo, os presos 

convivem com as barbáries promovidas entre si. São 

constantes os massacres, homicídios, violências sexuais, 

decaptação, estripação e esquartejamento. Sofrem com a 

tortuta policial, espancamento, estrangulamento, choques 

elétricos, tiros com balas de borracha’; c) ‘O quadro não 

é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-

se similar em todas as unidades da federação, devendo ser 

reconhecida a inequívoca falência do sistema prisional 

brasileiro’ (STF, ADPF 347/DF, Pleno, rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 9.9.2015). 

No RE 591.054/SC, o Min. Luís Roberto Barroso, em 

seu voto, ressaltou: ‘O grande problema, que vejo hoje no 

Brasil, é que o sistema punitivo entre nós encontra-se 

extremamente desarrumado. Acho que ele está 

desarrumado do ponto de vista filosófico e acho que ele 

está desarrumado do ponto de vista normativo. O sistema 
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punitivo é o sistema que envolve a Polícia, o Ministério 

Público, o Judiciário e o Sistema Penitenciário. E, sob a 

Constituição de 1988, nós conseguimos grandes avanços 

institucionais para o Ministério Público, conseguimos 

grandes avanços institucionais para o Poder Judiciário, 

mas a porta de entrada do sistema, que é a Polícia, e a 

porta de saída do sistema, que é o Sistema Penitenciário, 

ainda vivem momentos de grande dificuldade. E, portanto, 

é preciso investir energia e recurso na qualificação, na 

valorização da Polícia e é preciso investir recursos no 

Sistema Penitenciário. Portanto, há o reconhecimento 

deste estado de desarrumação do Direito Penal brasileiro, 

do Direito Processual Penal brasileiro, acho que faz parte 

do nosso papel reflexivo com o órgão de cúpula do Poder 

Judiciário e acho que nós temos deveres de contribuir 

para esta reflexão e para este aprimoramento’ (STF, RE 

591.054/SC, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 

17.12.2014). 

Nada a aduzir, diante da fotografia do quadro 

medieval de nosso sistema prisional. Destacam-se, neste 

quadro dantesco, como causas primárias das 

vulnerabilidades do sistema penitenciário brasileiro: a) 

ausência de políticas públicas; b) falta de gestão; c) 

escassez de recursos em razão do contingenciamento e da 

má utilização de verbas (Fundo Penitenciário Nacional 

com um fundo de transferência vinculada); d) falta de 

manutenção e construção de estabelecimentos penais com 

arquitetura que permita espaços para oficinas, escolas, 

bibliotecas, salas de leitura e espaços de lazer; e) escassez 

de servidores qualificados e motivados; f) implantação de 
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escolas penitenciárias para a sua capacitação; g) falta de 

assistência material às pessoas privadas de liberdade, 

com destaque à saúde, à educação, social e jurídica e, ao 

egresso, o que viola frontalmente a dignidade da pessoa 

privada de liberdade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na narrativa, lamentavelmente, faz-se um paralelo da 

situação dos condenados nos modelos pensilvânico e 

auburniano e o quadro do modelo brasileiro nas primeiras 

décadas do século XXI. 
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7.2. Projeto de reforma.  
 

O Projeto de Reforma Penal (2012) traz algumas 

modificações em relação aos critérios objetivos 

norteadores do regime inicial de cumprimento de pena: a) 

o condenado a pena igual ou superior a 8 (oito), deverá 

iniciar o cumprimento em regime fechado; b) se o 

condenado não reincidente em crime doloso, cuja pena 

seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito), poderá 

iniciar o cumprimento em regime fechado ou semiaberto; 

c) o condenado por crime praticado sem violência ou 

grave ameaça, não reincidente, cuja pena seja superior a 2 

(dois) anos e igual ou inferior a 4 (quatro) poderá iniciar o 

cumprimento em regime semiaberto; d) o condenado não 

reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 2 (dois), 

poderá iniciar o cumprimento em regime aberto. 

A Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013), no que pertine à classificação, diante do 

fundamento do princípio da dignidade da pessoa humana, 

propõe uma mudança radical de paradigma, no sentido de 

privilegiar “critérios de primariedade ou reincidência, 

regime de cumprimento de pena, escolarização e previsão 

de alcance de benefícios e término de cumprimento de 

pena”, ao invés da expressão “antecedentes e 

personalidade”. Na composição da Comissão Técnica de 

Classificação, exclui o psiquiatra e torna facultativa a 

presença do psicólogo. 
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Um exemplo de modelo penitenciário para o Brasil 

contemporâneo foi a inauguração em 25 de maio de 2015 

da Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, em São Paulo, 

com capacidade para abrigar 849 apenadas, sendo 741 em 

regime fechado e 108 em uma ala do regime semiaberto, 

em uma área total construída de 19.061,39 m².  

A Proposta de Alteração estatuía que os presos 

sentenciados e os condenados fossem classificados 

segundo os seguintes critérios: a) primariedade ou 

reincidência; b) regime de cumprimento de pena; c) 

escolarização e prevenção de alcance de benefícios e 

término de pena, conforme dados extraídos do atestado de 

pena. Porém, com a edição da Lei nº 13.167, de 6 de 

outubro de 2015, que altera o disposto no art. 84 da Lei de 
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Execução Penal, para estabelecer critérios para a 

separação de presos, provisórios ou definitivos, nos 

estabelecimentos penais: a) pela prática de crimes 

hediondos ou equiparados; b) pela prática de crimes 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; c) 

pela prática de outros crimes ou contravenções diversos. O 

preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica 

ameaçada pela convivência com os demais presos ficará 

segregado em local próprio (“seguro”). 

 

 

8. Conclusão. 

 

O arsenal punitivo não conseguiu, no decurso dos 

séculos de encarceramento, controlar as taxas de 

crescimento descontrolado da criminalidade. A conduta 

humana está direcionada ao aprendizado na experiência do 

cotidiano da vida, daí a transgressão é uma resposta a 

situações reais apreendidas e executadas pelos estímulos 

da sociedade. O delinquente aprende normas, valores e 

condutas associadas a sua atividade transgressora, 

aperfeiçoando-se no sentido do sucesso ou êxito de seu 

objetivo juridicamente reprovável. O delito é uma opção, 

racional, utilitária, intelectual e seletiva. O Estado deve 

pugnar por uma intervenção minimalista, real e efetiva, 

dirigida a neutralizar tais situações de risco (oportunidade) 

que favorecem a realização transgressora, observando as 

garantias fundamentais do cidadão. 

Sabe-se que para explicar a conduta desviada no 

partícipe da subcultura da violência da não desviada está 
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na oportunidade diferencial. A estrutura de oportunidade 

oferece um marco de referência no qual pode situar-se o 

indivíduo como partícipe na subcultura, o que torna 

possível a interação, pois existe pouca oportunidade de 

acercar-se dos meios convencionais e legítimos do êxito. 

Enfim, os distintos extratos sociais oferecem as mais 

variadas oportunidades de adaptar papéis desviados, por 

mais acessos que dão às culturas desviadas e as 

oportunidades de realizar papéis sociais desviados. Nesta 

lição de Merton, na Social Theory and Social Estructures, 

o acesso a tais oportunidades variam em função das 

mesmas variáveis que regem diferenças de acesso aos 

meios legítimos. Emile Durkheim, em Les régles de 

méthode sociologique, ao fazer a abordagem dos fatos 

sociais, sustenta que o delito é um fato normal. Não há 

dúvida que o próprio crime pode apresentar formas 

anormais, o que acentua quando atinge a taxas exageradas. 

É normal, porque seria impossível uma sociedade que se 

mostrasse isenta dele. 

Resultado de profundas alterações estruturais da 

sociedade, a urbanização acelerada cria uma nova 

realidade, que está intensamente desafinado a imaginação 

e a criatividade, diante de múltiplas consequências que 

este processo acarreta na vida social, econômica, 

administrativa, institucional e política do Estado. Não se 

pode perder de vista o vulto das transformações sociais 

que esse procedimento ocasiona: relações sociais são 

continuamente redefinidas; novas necessidades são 

geradas; instituições são criadas ou transformadas, e a 

própria noção de tempo se altera, fazendo com que o 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

passado recente se torne remoto e o futuro distante, 

próximo. Nesse contexto de mudanças, um dos aspectos 

que merece atenção é a política criminal, em termos de 

segurança e execução penal. A crescente complexidade e 

magnitude das responsabilidades públicas passaram a 

exigir um novo estilo e uma maior eficiência dos aspectos 

técnicos, científicos e políticos dos problemas, diante da 

dramaticidade do conflito social marcado pelo aumento 

indiscriminado das taxas de criminalidade urbana. 

À discussão da questão penitenciária, antecede o 

discurso das raízes da sociedade criminógena. Daí, a 

relevância da resenha revisional das causas e concausas 

da criminalidade no meio social (família, escola, trabalho, 

cultura e estrutura político-social do Estado 

contemporâneo). Robert Alexy, na Theoris der 

Grundrechte, lembra que “um programa minimalista 

objetiva garantir ao indivíduo o domínio de um espaço 

mínimo vital e de status social, ao que se denomina de 

direitos mínimos e pequenos direitos sociais”. A dignidade 

humana é marcada pela cultura de uma sociedade, 

respeitá-la e protegê-la é dever do Estado. Não se pode 

esquecer que, na macrossociedade do direito mínimo 

existencial à moradia, à educação escolar, à formação 

profissional e à assistência médica, para começar a pensar 

em controlar o conflito social e reduzir na 

microssociedade as vulnerabilidades da crise da prisão.  

Para o enfrentamento da superlotação, da ociosidade e 

da promiscuidade no sistema carcerário, há um longo 

caminho a trilhar nas próximas décadas do século XXI. 

Não é apenas questão de gestão prisional. Observa-se a 



 

 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

falta de planejamento que se constitui em uma atividade 

permanente e racional, sistematizando um processo de 

tomada de decisões, na solução da questão penitenciária. 

Ressalte-se que em todo o planejamento é possível 

identificar a coexistência de ações políticas (determinação 

das finalidades de esforço) e técnicas (consecução dos 

fins). Diante da má administração do sistema carcerário, o 

Brasil corre o risco de sanções e exposição negativa na 

ordem internacional, pois a Corte Internacional de Direitos 

Humanos determinou, em duas medidas provisórias, que 

fossem adotadas providências para garantir a vida e a 

integridade física das pessoas presas. A visão do 

Ministério Público sobre o sistema prisional brasileiro 

(2016) é de que “a inação com relação à criação de novas 

vagas no sistema prisional configurou a prática de 

improbidade administrativa”. O Conselho Nacional de 

Justiça constatou que alguns entes federativos devolveram 

verbas recebidas do DEPEN para a construção e reforma 

de estabelecimentos penais, o que é absolutamente 

incompatível que os Governadores, diante do “inferno do 

cárcere”, tenham o desplante de recusar verbas federais 

para a melhoria das condições de vida e de respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

O modelo cultural brasileiro é o do esquecimento no 

cárcere, violados os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da individualização da pena 

em um Estado Democrático de Direito. As raízes do 

superencarceramento estão nas causas e concausas da 

criminalidade, que se encontram na própria 

macrossociedade. A crise da prisão é a crise da sociedade. 
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