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RESUMO 
 
 
Com o advento dessas recentes formas tecnológicas, pouco a pouco os 
trabalhadores foram substituídos por programas de computadores que modificaram 
o processo de trabalho, e que desempenhavam as atividades de forma mais precisa 
do que a mão de obra humana, e isto a um custo bem menor. Os avanços 
tecnológicos, foi considerado o grande algoz para muitos trabalhadores que 
enxergaram enquanto uma concorrência desleal e desproporcional. Contudo, com o 
passar do tempo e a tecnologia foi integrando ao dia a dia do trabalhador e da 
sociedade e, com isso, puderam modificar a forma como enxergava as novas 
tecnologias que passou a ser uma grande aliada e pode cada vez mais facilitar as 
atividades laborais. O trabalho tem como objetivo desenvolver a estrutura abordar a 
respeito das alternativas tecnológicas à privação da liberdade no sistema prisional 
brasileiro e, também objetivos específicos como pesquisar sobre o âmbito histórico e 
conceitual da aplicação da pena no direito brasileiro; destacar sobre a evolução do 
sistema prisional e caracterizar os instrumentos legais, doutrinários e 
jurisprudenciais que viabilizam a aplicação das alternativas tecnológicas à privação 
da liberdade no sistema prisional brasileiro. A metodologia a ser utilizada na 
pesquisa para escrever o trabalho monográfico é o do método dedutivo que tem 
caráter de análise do âmbito geral para as especificidades da modelo prisional na 
atualidade e como as novas tecnologias pode contribuir enquanto alternativas 
tecnológicas em relação à pena de prisão, e para esta realização, as técnicas 
utilizadas para a pesquisa de dados e para a análise dos mesmos é fundamental 
revisar a bibliografia, a coletânea jurisprudencial afetas ao tema. 
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ABSTRACT 
 
With the advent of these recent technological forms, little by little the workers were 
replaced by computer programs that modified the work process, and that they 
performed activities more accurately than the human labor, at a much lower cost. 
Technological advances, was considered the great tormentor for many workers who 
saw as unfair and disproportionate competition. However, with the passage of time 
and technology has been integrated into the day to day of the worker and society 
and, with this, could modify the way it saw the new technologies that has become a 
great ally and can increasingly facilitate activities labor markets. The objective of this 
work is to develop the structure to address the technological alternatives to 
deprivation of liberty in the Brazilian prison system, as well as specific objectives 
such as research on the historical and conceptual scope of the application of the 
sentence in Brazilian law; to emphasize on the evolution of the prison system and to 
characterize the legal, doctrinal and jurisprudential instruments that enable the 
application of technological alternatives to deprivation of liberty in the Brazilian prison 
system. The methodology to be used in the research to write the monographic work 
is that of the deductive method that has the character of analysis of the general 
scope for the specificities of the prison model in the present time and how the new 
technologies can contribute as technological alternatives in relation to the prison 
sentence, and for this realization, the techniques used for the research of data and 
for the analysis of the same it is fundamental to review the bibliography, the 
collection jurisprudential related to the subject. 
 
 
Keywords: Technology; Alternatives; Prison; Freedom 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática e sua delimitação é a pesquisa sobre as alternativas 

tecnológicas à privação da liberdade no sistema prisional brasileiro, pois nos dias de 

hoje, estamos diante de um mundo cada vez mais envolvido com a tecnologia e, 

esta tem alcançado todos os setores. Muitos indivíduos afirmaram que o avanço da 

tecnologia poderia prejudicar muitas pessoas ao ponto de perderem seus empregos, 

especialmente porque, quando do surgimento das tecnologias, em que foram 

previstas essas demissões, a sociedade estava diante de um momento de 

desenvolvimento na indústria de forma muito expressiva. 

Com o advento dessas recentes formas tecnológicas, pouco a pouco os 

trabalhadores foram substituídos por programas de computadores que modificaram 

o processo de trabalho, e que desempenhavam as atividades de forma mais precisa 

do que a mão de obra humana, e isto a um custo bem menor. Os avanços 

tecnológicos, foi considerado o grande algoz para muitos trabalhadores que 

enxergaram enquanto uma concorrência desleal e desproporcional.  Contudo, com o 

passar do tempo e a tecnologia foi integrando ao dia a dia do trabalhador e da 

sociedade e, com isso, puderam modificar a forma como enxergava as novas 

tecnologias que passou a ser uma grande aliada e pode cada vez mais facilitar as 

atividades laborais.  

O computador, que há praticamente três décadas ocupada andares 

inteiros e tralha tecnológica para o seu funcionamento, já nos dias atuais, basta 

colocar no bolso toda a tecnologia de o indivíduo necessita. Dessa maneira, a 

sociedade, em vez de rejeitar as tecnologias, passou a para um processo de 

dependência. Os telefones celulares apareceram como uma novidade e num 

primeiro momento inacessível para a maioria dos indivíduos. Já, atualmente, é 

natural ver alguém que carregue até dois aparelhos de celular, ou até mais. 

Os satélites começaram a controlar o modo de vida da sociedade. Não 

em qual é a localidade que o indivíduo esteja, com as ferramentas tecnológicas certa 

é possível encontrar a pessoa seja no lugar onde estiver e, inclusive, duas pessoas 

podem conversar e se ver, mediante videoconferência, ainda que esteja em países 

diferentes, como se estivessem se comunicando num mesmo ambiente. Uma 

simples regulagem no satélite, e a sua privacidade poderá ser violada. Veículos 

pequenos ou maiores, os que transportam cargas, enfim, podem ser monitorados à 
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distância por base que mantem a vigilância por 24 horas diárias, em qualquer lugar. 

Com a avanço tecnológico e com o surgimento da Internet, os crimes que eram 

caracterizados enquanto crimes mais recorrentes, como por exemplo o crime de 

estelionato, agora, com as nova tecnologias, podem ser cometidos sem que a vítima 

tenha conhecimento sequer da imagem do autor da delito penal; a vida do indivíduo 

pode ser totalmente arrasada e exposta diante de milhares de pessoas 

desconhecidas; a privacidade e a particularidade do indivíduo, poderá estar 

acessível com somente um clique através dos computador. Diante deste contexto, é 

necessário compreender que antigamente as penalidades de caráter cruel e 

desumano, diante da nova era tecnológica, agora é fragmento do passado, porque 

com o advento da tecnologia e exigiu-se uma mudança e que a sociedade 

encontrasse uma alternativa que pudesse preservar a integridade e, também, a 

dignidade do indivíduo.  

Essa alternativa foi uma transformação, pois a sociedade estava diante de 

uma circunstância contrária à sua essência, pois o caráter aprisionador e cercear a 

liberdade do indivíduo é considerado seu bem de maior importância, depois da vida.  

Nos dias de hoje, mesmo vivenciando tempos que ainda é necessário a utilização da 

pena privativa da liberdade, é hora de proporcionar mudanças e de buscar soluções 

e alternativas que tenham o propósito de garantir um mínimo de dignidade para as 

pessoas que se deparam com o encarceramento. Essas alternativas estão na 

utilização da tecnologia a serviço da justiça penal. Dessa maneira, o propósito maior 

neste trabalho é destacar e analisar como a tecnologia pode promover mudanças, 

progressivamente, a pena de privação de liberdade, possibilitando ao indivíduo que 

cometeu crime, por mais gravoso que seja, que este possa retribuir ao mal que fez a 

sociedade recebendo a pena sem que, para isso, lance mão de sua dignidade. 
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1. EVOLUÇÃO DA HISTÓRIA DAS PENAS 
 

O primeiro capítulo descreve o desenvolvimento do instituto da pena nas 

sociedades antigas e no ordenamento jurídico brasileiro, considerando a análise da 

evolução da pena desde as sociedades primitivas, que utilizavam penas 

extremamente degradantes, até a evolução para modelos de penas menos 

gravosos, dessa forma a preservar a integridade física do apenado. No ordenamento 

jurídico brasileiro a análise destaca-se a partir das constituições brasileiras 

considerando o processo evolutivo da pena até a Constituição Federal de 1988. 

1.1 Descrição do Desenvolvimento da Pena nas Sociedades Antigas 

Nas sociedades consideradas primitivas ou antigas, pode ser observado 

nos seres humanos primitivos o estabelecimento de determinadas regras de 

convivência que tinham como objetivo primordial regular a conduta de determinados 

membros e o bem comum entre eles (TELES, 2008, p. 16).  

Como exemplo a ser considerando diante dessa perspectiva temos o 

pacto social ou contrato social que caracteriza um procedimento que assegura a 

integridade do indivíduo ao beneficiar a comunidade, pois na exame vinculado a 

partir da obra de Rousseau (1.757, p. 32), o Contrato Social, trouxe um marco para a 

história da do homem no mais profundo de seus desejos, pois a debate estabelecida 

era a baseada na ideia de proteção aos grupos, que disponibiliza um viés de uma 

autêntica aquietação da convivência dos indivíduos entre si, pois o próprio Rousseau 

(1757, p. 32) afirmou ser necessário:  

[...] descobrir uma maneira de reunião que defenda e proteja contra 
toda força comum, a pessoa e os bens de cada associado e pela 
qual cada um, unindo-se a todos, apenas obedeça a si próprio, e se 
conserve tão livre quanto antes [...] (ROUSSEAU, 1757, p. 32)  
 

A partir dessa necessidade, de proteger o grupo, e ao mesmo tempo a 

liberdade individual, surgiram as sanções como meio de preservar o modo de vida 

estabelecido para aquela época, sendo elas uma das primeiras manifestações de 

uma composição normativa de conduta, como ensina Ney Moura Teles (2006, p. 

17): 
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O ser humano sempre viveu agrupado, em virtude de seu nítido 
impulso associativo e lastreou, no seu semelhante, suas 
necessidades, anseios, conquistas, enfim, sua satisfação. E desde 
os primórdios, o ser humano violou as regras de convivência, ferindo 
os semelhantes e a própria comunidade onde vivia, tornando 
inexorável a aplicação de um castigo (sanção). No início, a punição 
era uma reação coletiva contra as ações antissociais (TELES, 2006, 
p. 17). 

 

A partir do mencionado acima, aos que transgredissem qualquer interesse 

de seus membros punia-se com a perda de sua paz, que incide no afugentamento 

do infrator da comunidade, que perdia a proteção do grupo, e ao estrangeiro que 

infringisse qualquer situação individual ou coletivo era aplicada a vingança de 

sangue. 

A primeira fase da pena eram vinganças individuais muito severas e 

extremamente desproporcionais, arbitrárias e excessivas. Nessa perspectiva, o 

próprio ofendido ou alguém por ele, geralmente, um seu parente de sangue, exercia 

o direito de punir, impingindo ao agressor do interesse a pena que bem entendesse, 

em qualidade e quantidade. “Dessa forma, a pena surge como uma necessária 

reação de defesa ao interesse dos indivíduos, e, mais tarde, também do grupo, do 

clã, da tribo, que precisavam ser protegidos de ataques” (TELES, 2006, p. 17).  

Segundo Ney Moura Teles (2006, p. 28), quando se tratava de crime 

praticado por algum membro do grupo, a modalidade de pena aplicada, que era uma 

vingança desproporcionada, compunha uma grave lesão para o próprio grupo, cuja 

força estaria sujeita, e muito, de um grande número de indivíduos fortes, sadios, 

preparados para a guerra contra as outras tribos e os outros grupos que se 

desenvolviam. O mesmo autor afirma:  

Por isso, já com as primeiras penas, nasce a necessidade de limitá-
las em benefício do grupo social. Aos poucos, as comunidades vão-
se organizando em formas primitivas de Estado e, com isso, também 
a vingança penal vai assumindo uma feição de natureza pública 
(TELES, 2006, p. 28). 

A partir do entendimento do autor citado é possível identificar que quando 

o agressor não pertencia ao grupo, à tribo ou ao clã, o revide penal era, nas 

primeiras civilizações, a vingança de sangue. Essa pena, com o passar do tempo, foi 

modificada por forma de penalização menos drásticas, normalmente a escravização 

do ofensor. As primeiras formas de penas eram, arbitrárias, desproporcionais, 

excessivas, não se concretizavam sem que fossem limitadas, e, ao mesmo tempo 

que, como a vingança, adquiriram caráter divino e, mais tarde, a forma pública, e 
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depois foram substituídas ou minoradas, limitadas, controladas, enfim, até chegar-

se, bem mais tarde, à formulação do talião e da composição. Conforme aponta Ney 

Moura Teles (2006, apud LYRA, 1955, p. 13): 

O talião, aplicado apenas aos atentados contra a pessoa da mesma 
raça, constituiu importante conquista, estabelecendo 
proporcionalidade entre ação e reação. O instituto da legítima defesa 
e outras retaliações guardam vestígios do talião. Outro progresso, no 
período da vingança privada, foi a composição (compositio). O 
ofensor compra a impunidade ao ofendido, ou seus representantes, 
com dinheiro, ou gado, armas, utensílios, à maneira das 
indenizações da vida, e, mesmo, da honra em vigor nos nossos dias 
(multas, dote à ofendida nos crimes sexuais, reparação do dano em 
geral) (TELES, 2006, p. 29 apud LYRA, 1955, p. 13). 

 

 O Código de Hamurabi, que, segundo a história, teria sido o mais antigo 

ordenamento legislativo da antiguidade, editado mais de dois mil anos a.C., 

considerava o talião, também conhecido nas leis chinesas, persas e egípcias – e a 

composição. Outra diferenciação apresentada pelo Código de Hamurabi era a 

diferenciação da pena conforme a sua posição social, conforme aponta Ney Moura 

Teles (2006, apud LYRA, 1955, p.14):  

[...] há um estrato de homens livres, uma camada de homens 
dotados de personalidade jurídica, mas com liberdade limitada (pode-
se chamá-los subalternos) e uma parcela de escravos (equiparados 
ao um bem móvel). Não é difícil concluir que o código dará um 
tratamento diferenciado a cada um desses segmentos: por exemplo, 
aquele que, espancando a filha de um homem livre, faz com que ela 
aborte pagará uma indenização de 10 ciclos de prata; se se tratar da 
filha de um subalterno, 5 ciclos; de um escravo apenas 2. (TELES, 
2006, p. 29 apud LYRA, 1955, p. 14). 

Posteriormente, o Código de Manu, aproximadamente mil anos mais 

recente, foram encontrados apenas penas corporais, como o corte dos dedos, pés e 

mãos dos ladrões, da língua dos caluniadores, queima do homem adúltero e entrega 

da mulher adúltera aos cães, para que a devorassem (TELES, 2006, p. 29). Já no 

Direito Romano houve reconhecimento da vingança, o talião e a composição, e as 

penas se diferenciavam em detrimento das causas e dos delitos, pois a vingança era 

privativa do ofendido, do indivíduo vitimado pela conduta do agente, ou de seus 

sucessores, parentes sanguíneos, que só se afastava se houvesse a composição, 

vale dizer, se o agente do crime tivesse recursos para, literalmente, comprar outra 

solução. Conforme Ney Moura Teles (2006, apud ZAFFARONI, 2003, p. 201):  

A legislação penal greco-romana pode ser considerada o ponto de 
secularização do poder punitivo e de uma limitada atenuação na 
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crueldade das penas, como consequência de uma diferente 
concepção política acerca do governo e da autoridade, o que 
permitiu o aparecimento da composição, isto é, o cancelamento da 
pena mediante pagamento à vítima ao a seus parentes (controlada 
pela autoridade) e a obtenção da primeira distinção entre delicta 
publica e delicta privada. No direito romano, os primeiros eram 
perseguidos pelos representantes do estado em seu próprio 
interesse; os segundos, pelos particulares em benefício pessoal. 
(TELES, 2006, p. 31 apud ZAFFARONI, 2003, p. 201):  

Segundo paráfrase extraída da obra de Ney Moura Teles (2006, p. 32) era 

comum e ao mesmo tempo importante entre os romanos analisar o lado subjetivo do 

delito, talvez por esse motivo existisse a possibilidade de composição. Os germanos 

por sua vez, consideravam a natureza objetiva do crime, ou seja, a gravidade da 

lesão ao interesse atingido pelo comportamento do agente. De qualquer modo, as 

penas eram, entre os dois povos, cruéis e desumanas, mas, o talião dos romanos 

não incluía a vingança de sangue dos germanos, até porque, com exceção dos 

crimes graves, a punição dependia do insucesso da composição entre ofensor e 

ofendido, vejamos algumas considerações colocadas por Ney Moura Teles (2006, 

apud ZAFFARONI, 2003, p. 204) a respeito dos povos germânicos: 

A privação da liberdade continua a ter uma finalidade custodial, 
aplicável para àqueles que seriam submetidos aos mais terríveis 
tormentos exigidos por um povo ávido de distrações bárbaras e 
sangrentas. A amputação de braços, pernas, olhos, língua, 
mutilações diversas, queima de carne a fogo, e a morte, em suas 
mais variadas formas, constituem o espetáculo favorito das multidões 
desse período histórico (TELES, 2006, p. 31 apud ZAFFARONI, 

2003, p. 204): 
 

Com o surgimento do catolicismo, e como consequência um Direito 

Canônico, fez surgir ideias de humanizar e espiritualizar as penas, incorporando a 

elas o espírito cristão. Segundo, Ney Moura Teles (2006, p. 34), “noções como a da 

imortalidade da alma, que seria salva, eternamente, caso o pecador – agente do 

crime – se redimisse pelas penitências, pela redenção, regeneração, 

arrependimento e aperfeiçoamento”, incorporam-se à ideia de pena enquanto 

retribuição e, inegavelmente, constituem importante conquista, à medida que se 

humanizam os castigos, evitando-se o sofrimento dos condenados. Até porque o 

Deus do Novo Testamento é piedoso e bom e só permite o sofrimento do pecador 

para que ele se purifique e possa apresentar-se, um dia, diante do próprio Criador, 

sendo digno de entrar em sua morada, o paraíso.  

Vejamos a postura colocada por Ney Moura Teles (2006, apud 

ZAFFARONI, 2003, p. 207) a respeito do Direito Canônico  
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O Direito Canônico teve uma importância crucial na idealização da 
pena privativa de liberdade, em razão da suposta visão de 
humanização da punição, o que contribui para que as condenações 
dos bárbaros perdessem aplicabilidade. Desse modo, a Igreja 
buscou substituir a pena de morte pela reclusão do infrator, além de 
considerar a punição pública como a única correta (TELES, 2006, p. 
31 apud ZAFFARONI, 2003, p. 207): 

 

Conforme este apontamento, esta espécie de pena, a privativa de 

liberdade, era primordialmente aos religiosos que cometiam algum pecado e como 

penitência a privação de sua liberdade que na verdade era uma oportunidade 

ofertada pela igreja para que o pecador, no silêncio da reclusão, pudesse meditar 

sobre a medida da sua culpa e se arrependesse de seus pecados. 

Somente com o advento dos ideais iluministas a partir dos séculos XVII e 

XVIII que se desenvolvem e ganham forma com as proposições concretizadas por 

Cesare Beccaria (1988) é que a pena criminal passa a ganhar um matiz de 

humanidade. Com a Revolução Francesa, a Declaração de Direitos estatuiu: “A lei 

só deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias” (TELES, 2006 apud 

LYRA, 1955, p. 38). 

A ideia de necessidade da pena, aparentemente simples ou simplista, é 

da mais alta importância, pois que não mais se admitiria a punição por pura e 

simples vingança. Desse modo, as penas vão sendo humanizadas, pois alguns 

Estados Nacionais abolem, outros restringem, a pena de morte. Eliminam-se em 

grande parte as penas corporais, torturas, suplícios, trabalhos forçados etc., e as 

infamantes. Dessa maneira, caminha-se rumo a um novo ideal penal, o de 

recuperar, educar ou reformar o condenado. Segundo Ney Moura Teles (2006, p. 

40):  

Uma nova espécie de pena – a de prisão por tempo determinado – 
torna-se a mais grave entre todas. Se hoje a achamos violenta, 
constituiu, sem dúvida, um avanço em relação tanto à pena capital 
quanto à de duração perpétua (TELES, 2006, p. 40). 

 

1.2 Desenvolvimento da Pena no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 
Na história do Brasil, (TELES, 2006 apud LYRA, 1955, P. 58) “até 1530, a 

justiça penal era o arbítrio dos capitães. Martim Afonso trouxe carta branca do 

governo português para processar e julgar inapelavelmente, aplicando a pena de 

morte”. Diante das palavras do autor, a paráfrase demonstra que no século XIX, há 
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pouco mais de 150 anos, o povo brasileiro convivia com as seguintes penas: morte, 

com ou sem crueldade, inclusive pelo fogo, até o condenado tornar-se pó para que 

não fosse possível sepultar-lhe, açoites, degredo, perpétuo ou temporário, para a 

África ou para a Índia, mutilação das mãos e da língua, e queimaduras de partes do 

corpo (TELES, 2006, p. 41).  

Só mesmo com a primeira Constituição Brasileira, a do Império, de 1824, 

são abolidas as penas de tortura, de açoites e de marca de ferro quente – como se 

marca, para provar a propriedade, os bovinos e equinos.  Nosso primeiro Código 

Criminal, de 1830, comina a pena de morte na forca, a de galés, exceto para 

mulheres e menores de 21 anos e maiores de 60 anos e outras menos cruéis: de 

prisão com trabalho, prisão simples, para a grande maioria dos crimes, de 

banimento, degredo, desterro, multa, suspensão e perda de emprego e, para os 

escravos, açoites (TELES, 2006, p. 42). Assim dispunha o Código Criminal de 1830:  

Art. 38. A pena de morte será dada na forca. Art. 39. Esta pena, 
depois que se tiver tornado irrevogável a sentença, será executada 
no dia seguinte ao da intimação, a qual nunca se fará na véspera de 
domingo, dia santo, ou de festa nacional. Art. 40. O réu com o seu 
vestido ordinário, e preso, será conduzido pelas ruas mais publicas 
até a forca, acompanhado do Juiz Criminal do lugar, aonde estiver, 
com o seu Escrivão, e da força militar, que se requisitar. Ao 
acompanhamento precederá o Porteiro, lendo em voz alta a 
sentença, que se for executar. Art. 41. O Juiz Criminal, que 
acompanhar, presidirá a execução até que se ultime; e o seu 
Escrivão passará certidão de todo este ato, a qual se ajuntará ao 
processo respectivo. Art. 42. Os corpos dos enforcados serão 
entregues a seus parentes, ou amigos, se os pedirem aos Juízes, 
que presidirem a execução; mas não poderão enterrá-los com 
pompa, sob pena de prisão por um mês á um ano. Art. 43. Na mulher 
prenhe não se executará a pena de morte, nem mesmo ela será 
julgada, em caso de a merecer, senão quarenta dias depois do parto 
(BRASIL, 1.830, s/p). 

 Nas palavras de Ney Moura Teles (2006 apud LYRA, 1955, p. 63-64):  

Diz-se comumente que, desde Pedro II, já estava abolida de fato a 
pena de morte. Ora, a declaração da maioridade é de 1840 e só 
depois do sacrifício do fazendeiro Mota Coqueiro, de Macaé 
(HEITOR LIRA fala em 1856 e COSTA E SILVA em 1885), aquele 
imperador resolvera emendar a mão. Os escravos continuaram a ser 
caçados, e, em pena de morte de fato, sem forma nem figura de 
juízo, mas de lenta crueldade, importavam os suplícios contra os 
negros (TELES, 2006, p. 50 apud LYRA, 1955, p. 63-64). 

Nosso primeiro Código, embora a existência da pena de morte, constituiu 

grande evolução em relação à legislação então vigente, inclusive porque considerou 
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a individualização e a indeterminação relativa das penas, a atenção aos motivos e à 

reparação do dano. O grande penalista informa que a: “simplificação do sistema 

primitivo, com as diferenciações quantitativas e qualitativas na aplicação da pena, só 

meio século depois foi realizada na Holanda e, posteriormente, na Itália e na 

Noruega” (TELES, 2006, p. 50).  

Com a chegada da República, já em 1890, antes, pois, da Constituição, a 

pena de galés foi extinta pelo Decreto n. 774, do qual constou:  

As penas cruéis, infamantes ou inutilmente aflitivas, não se 
compadecem com os princípios de humanidade em que no tempo 
presente se inspiram a ciência e a justiça sociais, não contribuindo 
para a reparação da ofensa, segurança pública ou regeneração do 
criminoso (BRASIL, DECRETO N. 774, 1890). 

Ney Moura Teles (2006, p. 52) afirma que no Código Penal Republicano, 

de 1890, as penas previstas eram: prisão celular, banimento, reclusão, prisão com 

trabalho obrigatório, prisão disciplinar, interdição, suspensão e perda de emprego 

público, com ou sem inabilitação para o exercício de outro, e multa. Foram proibidas 

as penas infamantes. No mesmo documento legal, estabeleceu-se que as penas 

privativas de liberdade seriam temporárias e não poderiam exceder 30 anos. 

A primeira Constituição Republicana, de 1891, veio a confirmar a extinção 

da pena de galés e a do banimento judicial, e a de Constituição de 1934 proibiu a 

pena de morte, de confisco e as de caráter perpétuo. Já a Carta autoritária de 1937 

restabeleceu a possibilidade de adotar, pela lei ordinária, da pena de morte para 

alguns crimes e na maioria das vezes de natureza política, e para o homicídio 

cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade (TELES, 2006, p. 52).  

Em 1938, a Constituição de 37 foi emendada pela Lei Constitucional nº 1 

que, em vez de facultar, determinou, ao legislador a adoção da pena de morte e, em 

vez de prescrevê-la para o homicídio por motivo fútil e, ao mesmo tempo, perverso, 

determinou sua cominação para o homicídio fútil e, também para o homicídio 

cometido com “extremos de perversidade”. (TELES, 2006, P. 53). Apesar de 

elaborado e ingressado no mundo jurídico sob a égide dessa Constituição 

autoritária, o Código Penal de 1940, felizmente, não incluiu a pena de morte, 

adotando apenas as de reclusão, detenção e multa.  

O Código Penal de 1940, instituído pelo Decreto n. 2.848 de 07 de 

dezembro que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1942, o qual, apesar do 

autoritarismo da Constituição então em vigor, “incorpora fundamentalmente as bases 
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de um direito punitivo democrático e liberal” (TELES, 2006 apud NORONHA,1978, p. 

60). Em 3 de outubro de 1941, é expedido o Decreto-lei n. 3.688, estabelecendo a 

Lei das Contravenções Penais. O novo preceito elege a privação da liberdade como 

pena principal, a reclusão e detenção, para os crimes, e prisão simples para as 

contravenções penais, e as medidas de segurança para os incapazes e perigosos. O 

Código orienta-se para uma política criminal de transação e conciliação, abraçando 

princípios das duas escolas, clássica e positiva (TELES, 2006, p. 55). 

 Em 1984, a parte geral do Código Penal, que trata dos princípios básicos do 

Direito Penal, é integralmente reformada, por meio da Lei n. 7.209, de 11 de junho, 

com a introdução de novos e modernos conceitos, e a consolidação do novo sistema 

de cumprimento de penas com progressão de regime mais severo, fechado, a mais 

brando, aberto e, também a regressão, a possibilidade de novas modalidades de 

penas, chamadas alternativas, de prestação de serviços à comunidade e restrição 

de direitos. A Lei nº 7.210, da mesma data, reformulou ampla e positivamente a 

execução penal. A respeito da reforma do Código Penal de 1940, no a no de 1984, 

preceitua Ney Moura Teles (2006, p. 55):  

Como o Código de 1940, a Reforma de 1984 foi gerada sob a égide 
de um regime político autoritário, mas, felizmente, constituiu grande 
avanço no rumo da democratização do Direito Penal, colocado entre 
os da atualidade que consagram os mais modernos princípios 
(TELES, 2006, p. 55) 

 

Em 1988, a então esperada Constituição, positivou em seu texto no Artigo 

5, inciso XLIII que preceitua:  

Artigo 5 [...] inciso XLIII. A lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem (BRASIL, 1988). 

 

Ademais, também positivou importantes garantias em relação à Pena, 

vejamos: “Artigo 5 [...], Inciso XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso 

de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 

trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis” (BRASIL, 1988). Mais tarde, 

aproximadamente após dois anos da promulgação da Constituição de 1988, a Lei n. 

8.072, de 25 de julho de 1990, que dispôs sobre os crimes hediondos, considerou o 

aumento das penas, o prazo de prisão temporária, proibiu liberdade provisória, 

determinou o cumprimento integral das penas aplicadas para os que cometerem tais 
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crimes em regime fechado, o que, felizmente, foi, depois de muito tempo e muita 

dificuldade, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (TELES, 

2006, p. 58).  

 

No ano de 1994, o legislador ordinário, atendendo a pressões 
desenvolvidas por uma única pessoa, mãe de uma atriz de televisão, 
aliás, da Rede Globo de Televisão, vítima de homicídio, incluiu, entre 
os crimes hediondos, o homicídio qualificado e, para não parecer que 
só atendia a ela, também o homicídio praticado em atividade típica 
de grupo de extermínio. Em 3 de maio de 1995, foi sancionada a Lei 
nº 9.034, que “dispõe sobre a utilização de meios operacionais para 
a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações 
criminosas” chamada de Lei do Crime Organizado, proibindo 
liberdade provisória, impedindo o direito de apelar em liberdade, e 
determinando o regime fechado como início de cumprimento da 
pena, além de outras medidas de natureza processual, 
posteriormente revogada pela Lei n. 12.850 de 12 de agosto de 2013 
que definiu a organização criminosa e sobre a investigação criminal, 
os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal e alterou o Código Penal (TELES, 2006. p. 
59). 

 

A Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995 criou os juizados especiais 

criminais para julgar os crimes de menor potencial lesivo e permitiu a suspensão 

condicional do processo penal, para crimes de médio potencial lesivo. Para Ney 

Moura Teles (2006. p. 59), a maior inovação em relação a pena foi o advento da Lei 

n. 9.714 de 25 de novembro de 98 que alterou alguns dispositivos do Código Penal e 

que criou duas novas penas restritivas de direitos, a prestação pecuniária e a perda 

de bens e valores e permitiu sua aplicação para condenados a penas privativas de 

liberdade de até quatro anos, caminhando no rumo de evitar-se a prisão 

desnecessária, reservando-a apenas para as hipóteses de crimes graves e de 

condenados de intensa periculosidade. 

Apesar de inúmeros estudos e estudiosos, de ideais as mais diferentes, e 

todas com vistas à resolução dos problemas decorrente da criminalidade, ainda se 

vive um tempo de grande dúvida em relação à aplicação da pena. Se é verdade que 

a pena de morte, as penas corporais, foram, devidamente, banidas do ordenamento 

jurídico dos povos civilizados, não menos verdadeira é a conclusão de que a pena 

privativa de liberdade está na postura de muitos doutrinadores penalista 

completamente falida, e não se presta a coisa alguma, a não ser a tornar o 
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condenado um ser ainda mais revoltado e perigoso para o convívio com a sociedade 

(TELES, 2006. p. 60). 

1.3 Conceito de Pena e suas Características Constitucionais 

Conforme anota Ney Moura Teles (2006, P. 71) “A todo fato ilícito 

corresponde uma sanção. O ilícito é a violação do dever imposto pelo direito 

positivo, sob a ameaça da sanção”. Assim, o preceito basilar do Direito penal é 

quem causar um dano deve repará-lo, ressarcindo o titular do bem danificado e 

quem viola um direito, igualmente. O ilícito penal é uma espécie de ilícito jurídico, 

cuja sanção é a pena. Quem comete um crime deve sofrer a pena. Dessa forma, a 

conceituação de pena é a consequência jurídica da existência do crime, a sanção 

característica da violação da norma penal incriminadora (TELES, 2006, P. 71). 

A pena deve ser proporcional ao crime em qualidade e em quantidade. 

Esta exigência, conforme colocado no início deste capítulo, tem mais definida no 

talião, olho por olho, dente por dente. Modernamente, devem o legislador, no 

momento da cominação, e o juiz, quando a aplica, estar atentos para a necessidade 

de respeitar o princípio da proporcionalidade entre o fato criminoso e a sanção a ele 

correspondente.  

A proporcionalidade “diz respeito à gravidade da lesão e à importância do 

bem jurídico atingido, em relação à pena a ser aplicada” (TELES, 2006 apud 

ZAFFARONI, 2003, p. 230). Ao se falar de pena privativa de liberdade, a maior pena 

deverá corresponder ao crime que afeta o bem jurídico mais importante de modo 

mais gravoso.  

Em qualquer ordenamento jurídico, a pena mais severa haverá de ser a 

cominada ao delito do homicídio mais grave, o qualificado. E à medida que o bem 

atingido é menos importante, ou a lesão é menos grave, menor em qualidade e 

quantidade haverá de ser, também, a pena (TELES, 2006, p. 75). A 

proporcionalidade da pena por sua vez deve ser em relação ao fato criminoso e não 

ao agente do crime.  

A pena é personalíssima, por força do princípio constitucional da 

responsabilidade pessoal, previsto no Artigo 5, inciso XLV da Constituição Federal 

de 1988, afirma que: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos 
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da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 

patrimônio transferido” (BRASIL, 1988, s/p). Só devendo alcançar o agente do crime, 

não podendo ultrapassar sua pessoa, nem atingir seus descendentes ou 

ascendentes.   

A pena também deve ser legal que por sua vez deve resultar de situação 

previamente estabelecida por lei, ou melhor, do princípio da legalidade, em 

conformidade com o artigo 5, inciso XXXIX da Constituição Federal de 1988, que 

prediz: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal” (BRASIL, 1988, s/p). Conforme a definição ofertada por Ney Moura Teles 

(2006, p. 77) sobre mais característica relacionada à Pena:  

Além disso, deve destinar-se a educar, corrigir, socializar, ou 
recuperar o condenado. Inadmissível a privação da liberdade do 
homem que não tenha como fim sua educação ou correção. 
Impossível compreender a pena sem a finalidade terapêutica, 
correcional, educacional, socializante (TELES, 2006, p. 77). 

A doutrina apresenta várias classificações em relação as penas. 

Conforme seja sua finalidade, as penas representam uma intimidação, com 

propósito e destino, Segundo Ney Moura Teles (2006, p. 80), “àqueles ainda não 

corrompidos ou intimidáveis; de correção para os corrigíveis; e de eliminação ou de 

segurança, que seriam aplicadas aos incorrigíveis”. Em se tratando de suas 

consequências, as penas seriam eliminatórias, consistentes na eliminação do 

delinquente, como a pena de morte e as perpétuas, semi-eliminatórias, que os 

manteriam temporariamente eliminados, e corretivas, nas quais se buscaria a 

recuperação do condenado, restringindo-lhe direitos.  

Com relação ao bem jurídico que atingem, as penas são: capitais, as que 

eliminam a vida; corporais ou aflitivas, as que ofendem a integridade física do 

condenado; infamantes, as que atingem a honra; privativas ou restritivas de 

liberdade pessoal, as que agridem a liberdade de locomoção ou de domicílio; 

restritivas de direitos, as que importam na perda de função política ou na inabili tação 

para o exercício de cargo; pecuniárias e as que atacam o patrimônio do agente do 

crime. (TELES, 2006 apud ZAFFARONI, 2003, p. 237).  

Penas corporais, aflitivas, infamantes, eliminatórias, de eliminação, enfim, 

penas que agridem a vida, a integridade física ou a honra das pessoas são, à toda 
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evidência, inaceitáveis porque se voltam contra o princípio da humanidade e o da 

dignidade da pessoa, segundo a nossa Constituição de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HISTÓRICO DO SITEMA PRISIONAL 

 

 

2.1 Escorço Histórico do Sistema Prisional 

 

A princípio, o objetivo em aprisionar o indivíduo não possuía o caráter de 

cumprimento de um viés condenatório fundamental diante da violação daquele que 

desobedeceu uma ordenança, cometendo um certo delito de caráter penal. A prisão 

do indivíduo era considerada como uma forma de custodiar a pessoa e possuía 

essência de aplicação de uma medida de cautela, especificamente de cunho 

processual, uma vez que, via de regra, esperava o julgamento que, se fosse definido 

pela sua responsabilização penal, o indivíduo era condenado à pena de morte, ou 

mesmo a uma pena de caráter físico, momento em que, logo depois de utilizada, o 

indivíduo recebia a libertação. De acordo com a descrição de Rogério Greco (2015, 

p. 98):   

 
Até o século XVII, apenas umas poucas exceções tinham um 
assunto igual ao da pena de prisão hodierna, já que o isolamento, em 
geral, tinha a atribuição de cautela e de servir como como retenção 
até o instante do juízo ou da execução (GRECO, 2015, p. 98). 

 
As prisões, como lugar adequado para cumprimento de pena, eram 

usualmente destinadas aos monges, que nelas ficavam recolhidos a fim de cumprir 

uma penitência, ligada a algum ato religioso. Daí o nome penitenciária, usado para 
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denominar, nos dias atuais, os locais onde os indivíduos cumprem suas penas 

(GRECO, 2015, p. 98).  

 

[...] O sistema penitenciário, a que se daria o nome de ortopedia 

moral, remonta, segundo os eruditos católicos, até o século VI da era 

Cristã, e teve sua origem em um monastério do Sinai. Clemente XI 

introduziu este sistema em Roma, no ano de 1703, ao fundar no 

hospital de São Miguel um cárcere para jovens delinquentes, 

ordenado por celas, com instrução e isolamento, e que tinha por 

lema: Parum este coercere ímprobos poena nisi probos efficies 

disciplina (Pouca coisa é castigar com penas os maus, se não os 

fazem bons por meio da disciplina). (GRECO, 2015, p. 98). 

 

Para melhor didática do escorço histórico do sistema prisional será 

realizado uma separação em três fases, assim compreendidas: a) Antiguidade; b) 

Idade Média; c) Idade Moderna. Nos tempos antigos, a prisão, a experiência do que 

acontecia na China, no Egito e na Babilônia, era um local de custódia transitória e 

aflição.  

Naquele lugar o indivíduo que era acusado estava sujeito a interrogatórios 

cheios de crueldade e a utilização da tortura era permanente. O principal objetivo era 

extrair do indivíduo a confissão que o condenaria, a qual, como já foi colocado, 

poderia ser aplicada penas de caráter físico, corporal e aflitivo e até a aplicação da 

pena de morte, aplicada a efeito mediante a mais diversas formas. Na Roma antiga, 

existia lugares destinados ao encarceramento e famosos pelo terror que impunham 

nos indivíduos condenados e que ali ficavam presos de forma provisória, como 

exemplo temos a “[...] o caso da prisão Mamertina, um ambiente sem luz, aquoso, 

habitado por insetos e animais venenosos, onde o alimento era insuficiente, e os 

acusados ficavam aprisionados pelos pés em troncos de madeira” (GRECO, 2015, 

p. 99) Rogerio Greco (2015, p. 99), destaca que naquele momento da história: 

 
Se empregou principalmente como meio de manter seguros os 
processados durante a instrução do processo; o texto de Ui 
piano, carcer enim ad continendos homines non ad puniendos 
haberi debit· expressa claramente seu caráter. Mas se usou, 
contudo, como meio opressivo obrigado por motivo da 
trangressão e existiu também a prisão por dívidas. Com 
finalidade de pena, se estabeleceu o ergastulum, que era o 
arresto ou reclusão dos homens escravos em um lugar ou 
cárcere determinado para esta finalidade, e este lugar estava 
na casa do seu dono (GRECO, 2015, p. 99). 
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Esclarece Edmundo Oliveira (2002, p. 50) que o vocábulo cárcere é 

derivado do latim carcer e significava, na antiguidade, "o lugar de circo em que os 

cavalos esperavam o prenúncio para a largada, nas corridas. Passou a ser 

considerada, a prisão, o lugar onde se aprisionava os escravos, os delinquentes e os 

vencidos na guerra". 

Na cidade de Filipos, na antiga Macedônia, o apóstolo Paulo ficou preso 

com Silas, seu companheiro missionário, em uma prisão onde havia um cárcere 

interior, que consistia em duas câmaras, uma sob a outra, escavadas na rocha 

sólida. O cárcere interior não possuía janela nem abertura para o exterior, havendo, 

tão somente, uma única porta de acesso que, quando fechada, impedia 

completamente a passagem de ar e de luz. Além de ter sido colocado no cárcere 

interior, onde o calor e o mau cheiro eram insuportáveis, o Capítulo 16, versículo 24, 

do livro dos Atos dos Apóstolos narra ainda que os pés de Paulo e Silas foram 

presos a um tronco (GRECO, 2015, p. 99).  

Este tronco fazia com que o corpo do prisioneiro na cela ficasse 

extremamente desconfortável, obrigando-o a permanecer numa mesma posição 

enquanto estivesse preso. Havia também a possibilidade de prisão por dívidas, ou 

seja, o devedor poderia ficar preso até que viesse a saldar ao credor a sua dívida. 

Assim, era possível o encarceramento privado do devedor até que alguém, em seu 

nome, ou ele próprio, quitasse a dívida. De qualquer forma, a prisão ainda não era 

considerada como pena principal, haja vista que, a qualquer momento, poderia ser 

revogada, com a consequente libertação do devedor. Ainda no que se refere à idade 

antiga, Rogério Greco (2015, p. 100), conclui: 

 

De nenhum modo podemos reconhecer nesta etapa histórica pelo 
menos um início do cárcere como lugar de cumprimento de penas, já 
que o rol de penas na realidade finaliza com morte, com ressalva no 
caso de encarceramento devedores, cuja objetivo era coativa e 
assecurativa (GRECO, 2015, p. 100). 

 
 

No período da Idade Média foi estabelecido e fundamentado pelo 

cristianismo alterado por completo em conexão àquele que era exercido na igreja 

antiga, isto é, a igreja do primeiro século, especialmente por razão de ritos de 
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caráter pagão que foram introduzidos pelo que se acertou denominar de Catolicismo 

Apostólico Romano.  

No período da Idade Média, igualmente, no período antecedente, a 
privação da liberdade do acusado era interpretada como de caráter 
de cunho processual, e não como aplicação de pena, vez que a 
motivação que estabelecia o aprisionamento do indivíduo era o de 
apenas aguardar a execução da pena física sobre ele. Foi um 
momento da história que foram utilizadas as mais cruéis penalidades 
e todo o tipo de tormento e em que não se esperava de cuidar do ser 
humano de maneira digna, uma vez que a própria comunidade onde 
o acusado estava inserido clamava por um espetáculo de horrores 
(GRECO, 2015, p. 100). 

 

Continua o autor (GRECO, 2015, p. 100) que as multidões se alegravam 

com o sofrimento do indivíduo que recebia a execução penal, com os berros do 

condenado, com a maestria com que os torturadores utilizavam os utensílios com 

objetivo de realiza a tortura. A dor era o que animava o público que estava desejoso 

em contemplar essas distrações públicas.  

Se o indivíduo estava fadado a um trágico destino e como decorrência 

evidente desta análise histórica a bem da verdade é que não houve em nenhum 

momento a preocupação com o propósito para que as prisões naquela época foram 

criadas, o de custódia cautelar, ou seja, os indivíduos que eram acusados ficavam, 

geralmente, aprisionados em locais “fétidos, em masmorras, sem alimentação 

adequada, privados, muitas vezes, do sol e do próprio ar; enfim, as condições dos 

cárceres provisórios existentes na Idade Média” (GRECO, 2015, p. 100). 

O que não mudou muito do que atualmente é conhecido nos dias atuais, 

especialmente nos países subdesenvolvidos ou em fase de crescimento econômico 

com acontece em vários países latinos americanos e como exemplo podemos citar o 

Brasil, o Paraguai, a Argentina, a Bolívia e a Colômbia. Na verdade, as prisões 

antigas não eram utilizadas enquanto local para cumprimento de pena, contudo as 

execuções penais daquela época era via de regra um verdadeiro cumprimento da 

pena, mas diante disso, pode-se verificar algumas exceções destacadas por Rogério 

Greco (2015, p. 101): 

Uma exceção à regra de caráter geral do encarceramento 
custodiador são as determinadas prisões denominadas de Estado e 
a prisão eclesiástica, usadas para aprisionar certos indivíduos, que 
detinham certos privilégios. A prisão denominada de Estado 
estabelece uma finalidade importante na idade média, e, também na 
primeira metade da idade moderna. Nela, apenas poderiam 
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aprisionar os indivíduos considerados inimigos do poder real ou 
senhorial daqueles que detinham o poder (GRECO, 2015, p. 101). 

 

Prossegue a citação de Rogério Greco (2015, p. 101): 
 

A prisão eclesiástica estava destinada aos sacerdotes e religiosos. 
Responde às ideias de redenção, caridade e fraternidade da Igreja, 
dano ao internamento o sentido de penitenciária e meditação. 
Recolhiam-se os infratores em uma ala dos monastérios para que 
por meio da oração lograssem sua correção. Tinham um regime 
alimentício e penitenciário com frequentes disciplinas e trabalhos 
manuais em suas celas desde o primeiro momento, elemento 
equiparável ao atual tratamento penitenciário de trabalhos e 
atividades (GRECO, 2015, p. 101). 

 

Essa categoria de cárcere era usada para duas finalidades. A primeira, 

era a finalidade de custodiar o indivíduo, que era específica para uma categoria de 

indivíduos, os inimigos reais e as penalidade aplicadas eram a de caráter físico, 

aflitivo e até a pena de morte; a segunda finalidade é a mais importante de ser 

destacada, pois estes lugares reservados para cárcere eram usados para que os  

indivíduos condenados cumprissem a pena que limitava a sua liberdade locomoção 

e poderia ser aplicada por um tempo determinado, ou também por tempo 

indeterminado e, ainda, de caráter perpétuo, e que, no entanto, poderia receber o 

perdão ao entendimento e discricionariedade daqueles que detinham o poder. 

“Essas prisões eram utilizadas quando, na maioria dos casos, se tratava de nobres, 

que ficavam afastados dos estabelecimentos penais comuns” (GRECO, 2015, p. 

101). 

 Como não havia um lugar preparado especificamente para essa 

finalidade, utilizavam-se as torres dos castelos, algumas fortalezas etc. Como 

exemplo de local desse gênero, podemos citar a Bastilha parisiense. A prisão 

eclesiástica, que tinha como objetivo conduzir ao arrependimento do preso, por meio 

da meditação e da oração, demonstrou ser muito mais suave do que a prisão 

secular que, normalmente, era acompanhada de torturas e situada em locais 

insalubres (GRECO, 2015, p. 102).  

Contudo, à primeira vista, a prisão eclesiástica parecesse uma forma 
mais tranquila de cumprimento da pena, no século XII surgiram os 
chamados cárceres subterrâneos, que ficaram marcados pela 
expressão Vade in pace, u seja, vá em paz, uma vez que aqueles 

que neles entravam jamais saíam. O cárcere eclesiástico, no entanto, 
constituiu-se em um precedente muito importante para o que seria o 
futuro das prisões, que passaram a ter a finalidade precípua de 
segregação da liberdade do ser humano como pena imposta pelo 
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Estado devido à prática de determinada infração penal (GRECO, 
2015, p. 102)  

 

Pertinente destacar que naquele tempo aconteceu um importante evento 

que modificou o pensamento em relação às prisões e, consecutivamente, a 

aplicação de penalidades, pois ao inverso de dos espetáculos de horrores que 

ocorriam em locais públicos, com decapitações e outras barbáries cometidas em 

meio ao povo e que se aproveitava daquele espetáculo horrível, no lugar disso 

preferiu-se relegar o ser humano a um verdadeiro esquecimento. Pois no início do 

século XVI, marca a chegada da denominada Idade Moderna.  

Com a chegada da idade moderna e os eventuais problemas foram 

aparecendo, determinando que algumas soluções fossem apresentadas por parte do 

Estado. Foi então, no início do XVI, que a aplicação de penas que privam a 

liberdade do indivíduo começou a surgir. Mas, foi o século, também, em que foi 

aplicada talvez uma das penas mais cruéis até então existentes a pena de galera.  

A pena de galera consistia na utilização de condenados que seriam, 
normalmente, executados, por já haverem sido sentenciados à 
morte, bem como daqueles condenados por crimes graves ou 
prisioneiros de guerra, para trabalhar nas galeras dos navios 
militares, remando incessante e de forma concatenada, impulsionado 
pelas ameaças e agressões praticadas por aqueles que tinham per 
obrigação fazer com que os navios deslizassem pelo mar (GRECO, 
2015, p. 102) 
 

Neste momento da história foi também marcado pelo aparecimento, 

principalmente na Inglaterra, das denominadas Casas de Correção, ou Houses of 

Correction, denominadas indefinidamente de Bridewells, que podem ser 

classificadas com precursoras das prisões modernas, que cresciam no período do 

XVIII. Os Bridewells surgiram num momento histórico em que os açoitamentos, o 

banimento e execução eram os básicos elementos de política social na Inglaterra. 

(GRECO, 2015, p. 102). De acordo com Rogério Greco (2015, p. 103) apud Dario 

Melossi; Massimo Pavarini (2006, p. 36), um Estatuto de 1530 obrigou:  

 
O registro dos vagabundos, introduzindo uma primeira distinção entre 
aqueles que estavam incapacitados para o trabalho (impotent), a 

quem era autorizado mendigar, e os demais, que não podiam 
receber nenhum tipo de caridade, sob pena de serem açoitados até 
sangrar. [...] por solicitação de alguns expoentes do clero inglês, 
alarmados com as proporções alcançadas pela mendicância em 
Londres, o rei autorizou o uso do Castelo de Bridewell para acolher 
os vagabundos, os ociosos, os ladrões e os autores de delitos de 
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menor importância. O objetivo da instituição, que era dirigida com 
mão de ferro, era reformar os internos através do trabalho obrigatório 
e da disciplina. Além disso, ela deveria desencorajar outras pessoas 
a seguirem o caminho da vagabundagem e do ócio, e assegurar o 
autossustento através do trabalho, a sua principal meta (GRECO, 
2015, p. 102 apud MELOSSI; PAVARINI, 2006, p. 36). 

 

Na Holanda, em razão de um alto nível de desenvolvimento e motivado 

pelo capitalismo, manifestou-se no de 1.596, uma instalação prisional para o sexo 

masculino que foi chamando de Tuchthuis, estabelecido, principalmente, pelos 

ingleses e aqui vale destacar a categoria de pessoas que eram aprisionadas nesta 

instalação prisional os mendigos, ladrões, vagabundos e menores infratores, 

normalmente, condenados a um curto período de cumprimento de pena. Na 

verdade, foi um dos primeiros estabelecimentos destinados a reformar a conduta do 

indivíduo e foi considerado um molde para o mundo e para os estabelecimentos 

penais que existem nos dias atuais (GRECO, 2015, p. 102). 

A execução da pena foi fundamentada no trabalho do preso, com 
propósito de modificar a força de trabalho daqueles condenados, 
classificados como rejeitados, em algo socialmente proveitoso. Essa 
casa de trabalho holandesa ficou famosa, em todos os lugares, pelo 
termo Rasp-huis, exatamente porque o trabalho que ali era realizado 

baseava em raspar, com uma serra constituída por várias lâminas, 
um certo tipo de madeira que era importado da América do Sul, 
extremamente duro, que deveria ser convertido em pó, para ser 
utilizado pelos tintureiros, que dele extraíssem um pigmento utilizado 
para tingir fios (GRECO, 2015, p. 103). 

 

Logo adiante no ano de 1.597, alguns estabelecimentos penais foram 

construídos na Holanda e denominados de spinhis, ou seja, o molde para o sexo 

feminino para as Rasp-huis, e o fundamental labor era o de tecer no tear. Rogério 

Greco (2015, p. 103) destaca que este foi “[...] um período em que a mão de obra do 

preso era intensamente explorada, sob o argumento de que com o trabalho duro, 

penoso, aquele sujeito considerado delinquente poderia ser reformado”. Através 

dessas casas de correção, foi destacado por Rogério Greco (2015, p. 103-104) apud 

Cezar Roberto Bitencourt (2004, p. 18): 

Procurava-se alcançar o fim educativo por meio do trabalho constante 
e ininterrupto, do castigo corporal e da instrução religiosa. Todos 
esses instrumentos são coerentes com o conceito que se tinha, nessa 
época, sobre a reforma do delinquente e os meios para alcançá-la. 
Tinha convicção de que o castigo e a utilização dos conceitos 
religiosos permitiriam a correção do delinquente. Considerava-se, por 
influência calvinista, que o trabalho não devia pretender a obtenção de 
ganhos nem satisfações, mas tão só tormento e fadiga. Para Von 
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Henting, os estabelecimentos que surgiram na Holanda marcaram o 
início dos novos métodos de tratamento, ainda que, evidentemente, se 
tratasse apenas de algo muito incipiente (GRECO, 2015, p. 103-104 
apud BITENCOURT, 2004, p. 18). 

 
 

Nesse momento histórico, receberam destaque os determinados sistemas 

penais, segundo Rogério Greco (2015, p. 105) “[...] a) sistema pensilvânico; b) 

sistema auburniano; c) sistema progressivo inglês; d) sistema progressivo irlandês; 

e) sistema de Elmira; f) sistema de Montesinos; g) sistema borstal”.  

O século XX, bem como o início do século XXI, foi definido por várias 

mudanças no sentido de permitir ao indivíduo condenado e, depois do cumprimento 

de sua pena, tivesse a oportunidade de retomar a sua vida no seio da sociedade. 

Pois, a busca pela recuperação daqueles indivíduos permitiu com que fossem 

realizadas, em muitos Estados, políticas relacionadas ao sistema carcerário com 

propósito de melhorar a condição do preso, possibilitando, ao cumprir o período de 

pena, ocupar-se de uma atividade considerada lícita pela sociedade.  

 

2.2 Análise do sistema penitenciário brasileiro e a uma breve análise sobre a 

Lei de Execuções Penais. 

 

De acordo com o que foi destacado no item anterior, somente no com o 

início do século XIX, os castigos físicos e a pena de morte, como elemento de 

aplicação de sanções penais, foram desaparecendo de forma considerável. A pena 

de prisão, contudo, ganhou a condição de pena elementar e, também, outras 

espécies de medidas que foram surgindo. “Dessa maneira, percebeu-se que a pena 

privativa de liberdade seria a forma mais justa e eficaz de estabelecer aos indivíduos 

criminosos serem responsabilizados pelos seus crimes e, dentro de determinadas 

circunstâncias, o meio mais apropriado para ressocialização” (GRECO, 2015, p. 

137). Contudo, conforme descreve Valter Fernandes (2012, p. 573)  

[...] hodiernamente, os sistemas jurídicos-criminais apelam 
excessivamente pela pena privativa de liberdade que contém os 
seguintes objetivos: punição de caráter retributivo do mal causado 
pelo criminoso; caráter preventivo, para impedir que novos crimes 
sejam cometidos, por meio do aprisionamento do infrator e da 
advertência de delinquentes em potencialidade; recuperação do 
preso, com sua reeducação e ressocialização (GRECO, 2015, p. 137 
apud FERNANDES, 2012, p. 573).  
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Como destaque temos que o Brasil adota a sistemática progressiva como 

meio de execução da aplicação da pena privativa da liberdade, composto por três 

distintos modos para cumprimento de pena: o fechado, o semiaberto e o aberto. Pois 

o indivíduo condenado poderá avançar ou regredir de um modo para o outro, a 

depender da maneira como se comporta o preso, de acordo com artigo 112 da Lei 

de Execuções Penais: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um 
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 
as normas que vedam a progressão. (BRASIL, 1984, s/p). 
 

De acordo com o descrito por Valter Fernandes (2012, p. 577), a 

aplicação de um modo descrito anteriormente a ser imposto ao condenado é função 

do juiz criminal, que observará o caráter da pena e sua cominação. Desse modo, é 

possível determinar que a quantidade de pena imputada pelo legislador é o 

fundamental preceito para direcionar o regime prisional a ser utilizado. Assim, de 

acordo com o que determina o artigo 33 do Código Penal brasileiro: 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou 
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 
2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os 
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 
deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não 
reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 
8 (oito), poderá, desde o princípio, 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 
(BRASIL, 1940, s/p). 

 

De acordo com o que foi determinado no artigo 33 da LEP destaca-se que 

o sistema prisional brasileiro acolheu como sistema penitenciário, o progressivo, pois 

a própria Constituição Federal adotou a natureza de um regime progressivo 

estabelecido pelo Código Penal de 1940. Passamos a analisar o artigo 5º, inciso 

XLVIII: “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”. (BRASIL, 1988, s/p).  

O caput do artigo 33, § 2º e letra “a” do Código Penal determina que o a 

pena deverá ser cumprida primariamente em regime fechado, desse modo 

cumprirão pena no regime fechado, desde o início, impreterivelmente, aqueles que 
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forem condenados à pena de reclusão, desde que recidivos no cometimento de 

crimes, ou quando a pena adotada for acima a oito anos. O artigo 34 da Lei de 

Execução Penal designa alguns regramentos do regime fechado, com a sequente 

determinação: 

Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da 
pena, a exame criminológico de classificação para individualização 
da execução. § 1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período 
diurno e a isolamento durante o repouso noturno. § 2º - O trabalho 
será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das 
aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que 
compatíveis com a execução da pena. § 3º - O trabalho externo é 
admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas 
(BRASIL, 1984, s/p). 

 

As instituições prisionais designadas para este regime são as 

penitenciárias de segurança máxima ou média, onde os presos necessitarão ser 

colocados em celas individualizadas com dormitório, sanitários e lavatórios, 

necessitando ser guardados as condições básicas de higiene, além de delimitação 

mínima de seis metros quadrados. O condenado que tenha manifestado conduta 

conflitante com outro regime mais suave poderá ser mudado por regressão ao 

regime fechado. E o condenado que manifestar boa conduta prisional poderá 

progredir para o regime semiaberto, basta que tenha cumprido, no mínimo, um sexto 

de sua pena em regime fechado. (GRECO, 2015, p. 160). E ainda, segundo o autor: 

  

Devem ao mesmo tempo existir o elemento objetivo (cumprimento de 
1/6, na totalidade dos crimes, 2/5, se primário, ou 3/5, se reincidente, 
em se tratando de crimes hediondos ou assemelhados) e subjetivo 
(bom comportamento carcerário, comprovada por atestado firmado 
pelo diretor do estabelecimento; portanto, mérito a progressão). 

(GRECO, 2015, p. 161). 
 

Neste sentido, fundamentou o legislador na já conhecida sustentação de 

mark system, que possibilita ao indivíduo condenado chegar mais próximo da 

libertação quando cumprir certos objetivos, mediante o alcance de certas regalias. 

Desse modo, em caminho oposto, a regressão de regime significa na transição do 

regime mais suave ao mais agravante, motivado pelo mal comportamento do 

condenado, a qual está fundamentado no artigo 50 da Lei de Execução Penal, 

mediante falta grave: 

 
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a 
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ordem ou a disciplina; II - fugir; III - possuir, indevidamente, 
instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - 
provocar acidente de trabalho; V - descumprir, no regime aberto, as 
condições impostas; VI - inobservar os deveres previstos nos incisos 
II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
preso provisório (BRASIL, 1984, s/p) 

 

Do mesmo modo, importante salientar, que a redação do artigo 118 da Lei 

de Execução Penal, que faz uma referência as circunstâncias em que o condenado 

à pena privativa de liberdade, é possível à forma regressiva: 

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes 
mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como 
crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime 
anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne 
incabível o regime (BRASIL, 1984, s/p). 
 

Nesse plano de fundo de averiguação do sistema penitenciário brasileiro 

e a Lei de Execuções Penais, é possível determinar que o sistema progressivo de 

regime de penas é fundamentado no desenvolvimento do condenado, ou seja, a 

progressão está sujeita ao próprio conduta do condenado dentro da instituição 

penitenciária, que pode diminuir ou aumentar o quantitativo de pena estabelecida, 

bem como o teor do rigor que este será condicionado. 
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3. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NO 

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

 

3.1 Caráter Histórico do Desenvolvimento Tecnológico. 

 

Modernamente, estamos diante de um contexto social em que o aparato 

tecnológico está alcançando todas as áreas que compreendem as atividades 

humanas. Muitos indivíduos afirmaram que o surgimento de novas tecnologias 

promoveria o desemprego à classe trabalhadora, especialmente porque, “na época 

em que foram antevistas essas demissões, a sociedade vivia um momento industrial 

muito importante. As fumaças das fábricas poluíam alegremente o meio ambiente” 

(GRECO, 2015, p. 283).  

Os automóveis começavam a ser fabricados a todo vapor. Tinha 
início a era Ford, ou seja, Henry Ford deu início à chamada linha de 
montagem, construindo um carro a cada 98 minutos, pagando a seus 
operários, no ano de 1914, um salário alto para a época, vale dizer, 5 
dólares por dia de trabalho. Com o surgimento das novas 
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tecnologias, aos poucos os operários foram sendo substituídos por 
computadores, que faziam o serviço com muito mais precisão, a um 
custo bem menor (GRECO, 2015, p. 283). 

 

O avanço tecnológico, dessa maneira, era julgado como o grande algoz 

da classe trabalhadora, que nela enxergavam um adversário sem precedentes. 

Contudo, o tempo passou e a tecnologia foi inserindo novos valores e, dessa 

maneira a pertencer no cotidiano da sociedade, gradativamente mais integrada a 

ela. “O computador, que há trinta anos ocupava andares inteiros, hoje pode ser 

carregado no bolso” (GRECO, 2015, p. 284). A sociedade, ao contrário de rejeitar a 

tecnologia, revelou-se totalmente dependente. Os aparelhos móveis de telefone 

apareceram como uma inovação, num primeiro momento, inacessível para muito 

indivíduos, especificamente àqueles com poucos recursos financeiros (GRECO, 

2015, p. 284).  

Hodiernamente, é habitual achar alguém possuindo dois ou mais 

aparelhos de celular. Os satélites começaram a observar as pessoas, pois não 

interessa o lugar onde o indivíduo estiver, ele poderá ser encontrado e visto 

virtualmente do outro lado do mundo. Uma singela combinação no satélite, e a sua 

privacidade poderá ser violada. Carros e outros tipos de automóveis que fazem 

transporte de cargas, em síntese, não importa quem, todos podem ser monitorados, 

em qualquer espaço (GRECO, 2015, p. 284). Para Rogério Greco (2015, p. 284): 

 

Essa tecnologia pode ser usada tanto para o bem, quanto para o 
mal. Um hacker, por exemplo, pode transferir verdadeiras fortunas 
para milhares de contas espalhadas pelo mundo, ou mesmo praticar 
um homicídio, ingressando na rede de um hospital, e alterando as 
prescrições médicas de certo paciente. Os delitos praticados via 
informática, portanto, passaram a preocupar o mundo globalizado 
(GRECO, 2015, p. 284). 

 
Analisando a respeito da Internet a sua finalidade primária era a militar. O 

ideal e construir uma rede de interligação que foi construída no ano de 1.962, ao 

longo da Guerra Fria, e foi imaginada, de acordo com Rogério Greco (2015, p. 284)  

[...] para proteger a rede de computadores do governo norte-
americano após um ataque nuclear. Planos detalhados foram 
apresentados em 1967, tendo sido criada a ARPANET em 1968, 
estabelecendo-se o germe do que é hoje Internet", 54 concebida, 
dentre outros, por Paul Brand, da empresa Rand Corporation, 
também com a finalidade de suprir as deficiências e fragilidades da 
rede telefônica AT&T, utilizada, ainda, nos anos 80 e 90, como meio 
de comunicação científica interuniversitária (GRECO, 2015, p. 284). 
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A Internet, inserida em uma sociedade que tem caráter globalizado, se 

tornou um imperativo nos dias atuais, e já na atual circunstância já não se pode abrir 

mão. Nunca as buscas foram tão rápidas, pois arquivos completos podem ser 

reduzidos a um simples comando no computador. Mas, toda essa evolução 

tecnológica traz junto as suas problemáticas Rogério Greco (2015, p. 285) apud 

Cintra Castillo Jimenez (2000): 

Internet é um sonho para seus usuários e um pesadelo para os 
práticos do Direito. Por um lado, permite concluir transações 
com empresas e consumidores situados em qualquer lugar do 
planeta, agiliza a comunicação entre as pessoas. Representa a 
liberdade mundial de informações e de comunicação; é um 
sonho transformado em realidade. Por outro lado, todo 
conjunto de atividades sociais precisa de uma regulamentação; 
as legislações nacionais avançam com muito atraso com 
relação às novas tecnologias. Isto dificulta as respostas legais 
aos numerosos litígios que podem suscitar as operações na 
Internet. Por isso, é também um pesadelo jurídico (GRECO, 
2015, p. 285 apud JIMENEZ, 2000). 

 
Com o uso da Internet, crimes que eram classificados como habituais, 

como por exemplo o crime de estelionato, podem ser cometidos sem que a vítima 

tenha conhecimento nem mesmo da fisionomia do autor do ilícito penal; nossa vida 

particular pode ser totalmente destruída e exposta para milhares de pessoas ou até 

mais que isso; nossa privacidade, por fim, estará acessível com apenas um clique.  

 

As penas cruéis, desumanas, degradantes fizeram parte de um 
passado não muito distante, que exigiu, com a chegada do século 
XIX, uma alternativa que preservasse a dignidade do ser humano. 
Essa alternativa foi um avanço para sua época. Como dizia Foucault, 
deixaram em paz o "corpo" do ser humano, e passaram a exigir a 
sua "alma". O homem passou, contrariamente à sua natureza, a ser 
aprisionado, a ver-se privado de sua liberdade, seu bem mais 
importante depois da vida (GRECO, 2015, p. 285). 

 

A pena privativa da liberdade do indivíduo passou a trilhar por caminhos 

incomuns. Algo que foi criado para resguardar a dignidade da pessoa, deixou de ser; 

e, em muitos países, o seu maior vilão. Foi analisado no primeiro capítulo que a 

pena de privativa da liberdade não foi eficaz para cumprir o seu papel para o qual foi 

criado, e, dessa maneira, uma instabilidade se instaurou diante deste contexto 

(GRECO, 2015, p. 285). 
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Atualmente, embora necessária é a aplicação da pena privativa da 

liberdade de ir e vir do indivíduo, o tempo chegou, conforme ocorreu no século XVIII, 

de buscar soluções que pudessem e tivessem como objetivo o de assegurar a 

dignidade do indivíduo. Essas soluções estão no surgimento da tecnologia que está 

disponível para a justiça penal brasileira. Pois, no próximo tópico será apresentado 

como as modernidades tecnológicas podem mudar, progressivamente, o caráter de 

aplicação da pena privativa da liberdade de ir e vir do indivíduo, possibilitando 

àquele que cometeu um ilícito penal, não levando em consideração se o ilícito é leve 

ou grave, cumprir sua pena sem que, necessite, abandonar a sua dignidade 

(GRECO, 2015. p. 286). 

 

3.2 Tecnologia a Serviço do Justiça Penal Brasileira 

 

O desenvolvimento tecnológico, como não poderia ser diferente, já está a 

serviço da Justiça Penal brasileira. É muito natural identificar as pessoas mediante 

registro identificar globo ocular; através das impressões digitais existentes de 

maneira digital em um banco de dados, onde estão registradas milhões de 

indivíduos; da execução de análise feitas por de DNA. As audiências atualmente são 

feitas por conferência virtual, impedindo, muitas ocorrências, o arriscado e perigoso 

translado de preso, possibilitando que seja averiguado, e que participe da audiência, 

no momento real, da localidade onde se encontra aprisionado.  

 

A prova pericial, em virtude da utilização das mais modernas 
tecnologias, tornou-se ainda mais confiável. Os exames passaram a 
ter uma precisão quase incontestável, permitindo ao julgador uma 
segurança maior ao proferir sua decisão (GRECO, 2015, p. 286). 

 
 

Os estabelecimentos prisionais estão, gradualmente, evoluindo para a 

consecução da implementação de novas tecnologias, o caso é que os indivíduos 

estão sendo substituídos por máquinas, fruto da evolução tecnológica e que, 

praticamente, realizam todas as atividades que são executadas no sistema prisional. 

“As portas das celas se abrem no horário previsto, sinais são emitidos avisando que 

o tempo destinado ao lazer está terminando, os chuveiros são ligados e desligados 

automaticamente, sempre no mesmo horário, enfim, a tecnologia está invadindo o 

sistema penitenciário” (GRECO, 2015, p. 286).  
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O objetivo, neste contexto tecnológico, é possibilitar o indivíduo que 

cometeu o ilícito penal a cumprir sua pena para além dos muros ou celas, isto é, não 

obstante, mitigado o seu direito de ir e vir, será capaz de cumpri a pena privativa da 

liberdade além do cárcere danoso, conservando-se, dessa maneira, ao lado de seus 

familiares; pois, desse modo poderá possibilitar ao reeducando o que se pode 

chamar de ressocialização e que seja, por fim, alcançado (GRECO, 2015, p. 286).  

Desse modo, as alternativas tecnológicas contribuíram para que o 

cumprimento da penalidade do reeducando, mas em cumprimento ao princípio da 

dignidade da pessoa, possibilitando, dessa maneira, que o seu regresso à 

convivência social seja o menos traumático possível. Assim, o uso de possibilidades 

de caráter poderá limitar esta problemática que, atualmente, é a superlotação e de 

fato a clausura servirá apenas para o cumprimento de pena daqueles indivíduos que 

cometeram crimes mais graves e que necessitam de uma forma de tratamento mais 

rigorosa.  

É importante ressaltar que as novas possibilidades tecnológicas propiciam 

uma redução significativa nos cofres público, porque o custeio para a gerenciamento 

inerentes à própria finalidade do sistema carcerário, que é segregar. Pois é sabido 

que uma novidade no contexto prisional é o monitoramento eletrônico que pode 

reduzir em muito os gastos do Estado em detrimento ao encarceramento (GRECO, 

2015, p. 287). 

3.3 O Monitoramento Eletrônico como Aporte Tecnológico Contra o Crime 

 

Diante dos novos meios tecnológicos que poderão ser utilizados, como 

possibilidades alternativas a execução da pena privativa de liberdade, é possível 

ressaltar o denominado monitoramento eletrônico. Contudo, segundo o doutrinador 

Rogerio Greco, (2015, p. 287), afirma que: 

 

Antes de estudarmos propriamente o monitoramento eletrônico, é 
preciso fazer as seguintes perguntas: o que se pretende, realmente, 
com a aplicação de uma pena de privação de liberdade? A finalidade 
é punir aquele que descumpriu uma norma de natureza penal? A 
pretensão é a de, tão somente, impedi-lo de praticar novos crimes? 
Temos a esperança de ressocializá-lo? A punição do condenado 
servirá como exemplo para que os demais membros da sociedade 
deixem de praticar o mesmo fato? Enfim, são perguntas que estão 
intimamente ligadas, como vimos, às funções que se atribuem às 
penas, vale dizer, ao caráter retributivo, bem como à sua natureza 
preventiva (geral e especial) (GRECO, 2015, p. 287). 
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Desta feita, diante do auxílio tecnológico, é possível estabelecer que o 

cumprimento da pena seja eficaz e que realmente cumpra a sua finalidade, sem que 

para que isso aconteça, o indivíduo seja retirado do convívio social em está inserido. 

Circunstância exemplar é o mesmo que acontece com o pai de família quando 

necessita educar os seus filhos; ele não retira os filhos do convívio do lar e da 

família, pelo contrário, o mantem e dentro do seu próprio lar cumprem o castigo com 

a privação de alguns direitos e acessos, pois se ocorresse o contrário, isso poderia 

causar de certa forma um trauma.  Rogério Greco (2015, p. 288), instrui: 

[...] esse fantástico desenvolvimento tecnológico, principalmente da 
eletrônica e da informática, permite que sejam utilizadas formas de 
vigilância extensivas e intensivas até então desconhecidas, 
possibilitando um controle que pode ser exercido sobre todas as· 
pessoas de uma forma geral, ou, ainda, especificamente, sobre um 
determinado grupo. No que diz respeito ao sistema penal, 
propriamente dentre essas técnicas, a mais desenvolvida refere-se à 
custódia em domicílio sob vigilância eletrônica, que teve um grande 
desenvolvimento teórico e prático, principalmente nos Estados 
Unidos e Canadá, cuja aplicação, hoje generalizada, pode determinar 
consequências relevantes sobre as técnicas de controle social e 
penal (GRECO, 2015, p. 288). 

O monitoramento eletrônico foi instituído com o propósito de possibilitar 

ao condenado não retirar, de maneira súbita, do seu convívio social. Diversos 

direitos como no caso anteriormente mencionado, a respeito do pai de família seriam 

restringidos ao longo do período de reeducação, poderá ser aplicado ao indivíduo, 

que passa a ter limitação a alguns direitos, mas a convivência em sociedade ainda 

prevalece, pois o indivíduo cumpre a sua pena e ainda continua socializado, e, 

consequentemente, poderá refletir a respeito do ilícito penal que cometeu com mais 

dignidade (GRECO, 2015, p. 288). 

 

Atualmente, existem quatro opções técnicas de monitoramento 
eletrônico, que podem ser adaptadas à pessoa em forma de: a) 
pulseira; b) tornozeleira; c) cinto; e d) microchip (implantado no 
corpo humano). Nas quatro hipóteses apontadas, a utilização 
pode ocorrer de maneira discreta, permitindo que o condenado 
cumpra a sua pena sem sofrer as influências nefastas do 
cárcere (GRECO, 2015, p. 290). 

 
É de se verificar, entretanto, que se pode conceder o monitoramento 

eletrônico em todos os ilícitos penais, mas tão somente naquelas em que seja 

adequada a presença do condenado fora do sistema prisional. Em alguns casos, 
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mais relevantes que, por ora, exigem uma postura mais gravosa do Estado. Não se 

pode, a título de exemplo, autorizar que grandes nomes de facções criminosas, 

integrantes de organizações terroristas e traficantes de drogas estejam monitorados 

no seu lar, pois permaneceriam a cometer seus delitos, mas, nesta ocasião com a 

anuência do próprio Estado (GRECO, 2015, p. 290). 

Há que ser considerado que para determinados ilícitos penais, claro 

àqueles que detenham gravidade estremada, os condenados podem ficar 

restringidos ao uma determinada localidade predefinida em legislação e pela Justiça 

Penal, sem derrepente estabelecer a restrição do seu direito de ir e vir e colocado 

dentro do sistema penitenciário. Da mesma sorte, plausível o monitoramento 

eletrônico ser adequado, também, em certas circunstâncias que possibilitem a 

comutação às prisões de caráter cautelar (GRECO, 2015, p. 290).  

No Brasil, a Lei n. 12.258, de 15 de junho de 2010, que modificou a Lei de 

Execuções Penais, estabeleceu, terminantemente, que o descumprimento motivado 

dos deveres exigidos ao preso, importante destaca-los, quais sejam: 

Art. 146 - C.  O condenado será instruído acerca dos cuidados que 
deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes 
deveres: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) I - receber visitas do 
servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos 
seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010). II - Abster-se de remover, de violar, de modificar, 
de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração 
eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010). III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010). Parágrafo único.  A violação comprovada dos deveres 
previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da 
execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: (Incluído pela Lei 
nº 12.258, de 2010). I - A regressão do regime; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010). II - A revogação da autorização de saída 
temporária; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010). III - (VETADO); 
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010). IV - (VETADO); (Incluído pela 
Lei nº 12.258, de 2010). V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, 
de 2010). VI - A revogação da prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010). VII - advertência, por escrito, para todos os casos 
em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas 
previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. (BRASIL, 1984, s/p). 

O artigo 146, letra D da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei n. 

12.258, de 15 de junho de 2010, estabelece, ainda mais e que a monitoramento 

eletrônico poderá ser cancelado: “I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; 
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lI- se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua 

vigência ou cometer falta grave” (BRASIL, 1984, s/p).  

O magistrado, quando de sua fundamentação, necessitará avaliar vários 

elementos de circunstâncias que motivam que a decretação de vigilância por 

monitoramento eletrônico será eficiente e satisfatória para que a pena cumpra as 

suas finalidades a repressiva e a preventiva. Desse modo, [...] os antecedentes 

penais, a conduta social, a personalidade do agente, a gravidade da infração etc., 

deverão ser levados em consideração para efeitos de concessão da possibilidade de 

cumprimento de pena considerado além dos muros, via monitoramento eletrônico” 

(GRECO, 2015, p. 292).  

A orientação mais atual é que a sistemática de monitoramento eletrônica 

esteja, com o passar do tempo, menos visível por outros indivíduos, senão o 

indivíduo que usa o dispositivo. Crê-se que num futuro, não muito distante, 

diversamente de pulseiras, tornozeleiras ou cintos, o monitoramento eletrônico será 

capaz de ser conduzido à resultado mediante um dispositivo existente num relógio 

de pulso daquele que se viu favorecido com o seu uso.  

No Brasil, os pressupostos estabelecidos pela Lei n. 12.258, de 15 de 

junho de 2010, introduzidas no artigo 146-B da Lei de Execução Penal, que 

viabilizam a supervisão por intermédio do monitoramento eletrônico são: “I - saída 

temporária no regime semiaberto (inciso I); prisão domiciliar (inciso IV)]” (BRASIL, 

1984, s/p).   

Um implante de microchip debaixo da pele já é uma prática, e impede 

qualquer visualização por parte de terceiros, podendo, inclusive, conter todas as 

informações necessárias relativas ao tempo de cumprimento da pena do condenado. 

É importante ressaltar que a novidade apresentada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio 

de 2011, que, ao estabelecer que o rol de medidas cautelares distintas da prisão, no 

inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, acrescentou o monitoramento 

eletrônico. Dessa maneira, o monitoramento eletrônico passou a ser realizável de 

forma antecipada, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, impedindo, desse modo, a desnecessária prisão cautelar do acusado, 

viabilizando, dessa maneira, que possa o indivíduo responder à ação penal em 

liberdade (GRECO, 2015, p. 293). 
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Enfim, chegamos à era tecnológica e temos de utilizá-la em benefício 
do homem, que, em um futuro próximo, verá implodir os muros das 
penitenciárias que durante séculos aprisionaram. Esse "novo 
homem" do futuro olhará para trás e não acreditará que seus 
semelhantes, há poucos séculos, eram enjaulados como animais 
ferozes, tratados de forma indigna e cruel. Embora o sistema de 
monitoramento eletrônico permita o cumprimento das finalidades 
atribuídas às penas, vale dizer, reprovar e prevenir a prática de 
infrações penais, parte da doutrina iniciou um movimento contra a 
sua utilização, [...] primeiramente, essa modalidade de cumprimento 
de pena era demasiado benigna aos condenados, não possuindo, 
assim, o necessário efeito intimidante, característico da teoria 
retributiva. Da mesma forma, [...] no que diz respeito à 
ressocialização, afirma que a sanção se centra somente no controle 
do condenado, e dedica pouco ou mesmo nenhum esforço ao seu 
tratamento ressocializante (GRECO, 2015, p. 294). 

 

Além disso, destacam os doutrinadores contrários ao monitoramento 

eletrônico, não existem pesquisas satisfatórias e mais contundentes que tenham por 

objetivo fundamentar se, com efeito, há uma efetividade preventiva de caráter 

específico da penalidade dos indivíduos que foram subordinados ao monitoramento 

eletrônico, em sopesamento aos indivíduos condenados e que cumpriram suas 

penas colocados no encarceramento. Isto é, para eles, não se pode afirmar, com a 

imperiosa exatidão, que possibilitar o cumprimento de pena monitorado, além dos 

muros, não minimiza as taxas de reincidência (GRECO, 2015, p. 293). 

 

3.3.1 Tecnologias de Controle de Primeira, Segunda e Terceira Gerações. 

 

Segundo Rogério Greco (2015, p. 294), “As tecnologias de controle 

podem ser divididas em primeira, segunda e terceira geração. A) A primeira geração 

de mecanismos de controle inclui o sistema ative (vigilância eletrônica ativa) e o 

sistema passivo (vigilância eletrônica passiva)”. Por intermédio desse monitoramento 

eletrônico de forma intensa afirma-se, contudo, a possibilidade de o condenado estar 

em sua casa, ou até num local diferente que pode ser estabelecido judicialmente, e, 

também, os momentos que estabelecem a realização de determinadas atividades, 

ou, contrário sensu, deixar de estar em determinados lugares de forma antecedente 

o que poderá resultar em circunstância desfavoráveis ao condenado.  

Essa forma de controle, conforme esclarece Rogério Greco (2015, p. 294) 

apud Cintra Castillo Jimenez (2000, s/p): 
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[...] nos Estados Unidos, é feito pelos funcionários que são 
encarregados do sistema de prova que, em caso de descumprimento 
pelo condenado, propõem as medidas punitivas correspondentes ou 
a aplicação de uma sanção mais dura. Além disso, também possuem 
a obrigação de manter um contato periódico com o condenado com a 
finalidade de inspecionar os dispositivos de transmissão (pulseira, 
tornozeleiras etc.) (GRECO, 2015, p. 294 apud JIMENEZ, 2000, s/p). 

 

As “tecnologias de segunda geração” (GRECO, 2015, p. 294) foram 

consagradas, num primeiro momento, nos Estados Unidos a datar do 2000, sendo 

usada logo depois no Canadá e na Grã-Bretanha, do qual a referência europeia é 

chamada de sistema Galileo. Segundo, ainda Rogério Greco (2015, p. 294)  

 

O sistema Galileo foi concebido desde o início como um projeto civil, 
em oposição ao GPS americano, ao GLONASS russo e ao Compass 

chinês, que são de origem militar, tendo várias vantagens, a exemplo 
da maior precisão, maior segurança e menor sujeição a problemas 
(GRECO, 2015, p. 294) 

 

Esta sistemática de segunda geração tem é suficiente não apenas para 

gerenciar a estadia, em um lugar definido, do indivíduo que é motivo do 

monitoramento, a menos que, de maneira milimétrica, identifica a sua presença 

distante da localidade que, anteriormente, foi estabelecida, posicionando, de modo 

preciso a localidade em que o indivíduo estava e qual foi o horário. Para que isso 

aconteça o monitorado deverá carregar consigo um aparelho que transmite sua 

posição igualmente daquele utilizado no monitoramento ele eletrônica ativo, que tem 

por objetivo remeter as informações relacionada aos seus movimentos à uma central 

que receberá de forma permanente os dados, e, assim, haverá constantemente 

recepção dos dados e se o monitorado estiver fora do perímetro programados será 

disparado um sinal sonoro informando ao monitorado e à central (GRECO, 2015, p. 

295). 

Por fim, conforme destaca Rogério Greco (2015, p. 296) a “tecnologia de 

terceira geração”, além da existência do comando por sistema GPS de permanência 

ou presença que apresentam os sistemas anteriores, integra também mais uma 

novidade é de que:  

 

[...] a central de vigilância receba informações psicológicas, de 
frequência de pulsações, de ritmo respiratório para medir o nível de 
agressividade de um delinquente violento, sobre a libido em 
delinquentes sexuais, cleptômanos ou psicopatas. Assim, mesmo 
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ante qualquer descumprimento das obrigações acordadas 
judicialmente, algumas versões têm capacidade para realizar uma 
intervenção corporal direta no vigiado por meio de descargas 
elétricas programadas, que repercutem diretamente no sistema 
nervoso central, ou por meio da abertura de uma cápsula que lhe 
injeta um tranquilizante ou outra substância, para o caso de 
neuróticos agressivos, esquizofrênicos ou adeptos ao álcool 
(GRECO, 2015, p. 296). 

 

Esse radical método ainda não foi inserido na prisão domiciliar com 

monitoramento eletrônico pelo fato de que é uma penalidade de caráter física e é 

considerada enquanto um castigo físico que atenta contra da dignidade do indivíduo, 

além do mais, não considera a diferenciações de circunstâncias de uma “urgência 

médica, incêndio na casa, um acidente nas quais o vigiado se vê obrigado a 

abandonar o lugar e, então, a suportar injustificadamente tais descargas elétricas” 

(GRECO, 2015, p. 297). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde as sociedades caracterizadas mais antigas pode ser analisado que 

os indivíduos já estabeleciam regramentos de convivência e que tinham um 

propósito primordial que era do de estabelecer regras para ser ter uma boa 

convivência entre eles, pois a modificação das penalidades consideradas enquanto 

aflitivas, além da prática de aplicar pena de morte, e depois num momento posterior 

aplicação de penalidade que privasse a liberdade do indivíduo pode ser 

caracterizada como um avanço em relação ao poder de punir pertencente ao 

Estado.  
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Contudo, nos dias de hoje a pena privativa da liberdade de locomoção do 

indivíduo está aos poucos enfraquecendo e perde a cada década a sua finalidade 

enquanto aplicação de pena, pois aprisionar o indivíduo, a prisão, como resultado 

comum de ato condenatório, privar a liberdade da pessoa, passou a ofender a 

dignidade do ser humano. 

Observou-se, no entanto, que a partir do século XVIII, um experimento, 

mesmo que ineficaz, de diminuir a aflição que era colocada sobre o indivíduo por 

meio de penalidades de caráter corporal, com a invenção de vários moldes de 

sistemáticas prisionais, e como exemplo podemos citar o sistema auburniano, o 

sistema progressivo inglês, o sistema progressivo irlandês e tantos outros que foram 

mencionados.  

Atualmente, diante desta consideração, questiona-se a respeito da pena 

de prisão que está diante de um dilema quase sem solução, qual seja: “[...] 

encarcerar para ressocializar? Prender para incapacitar o condenado? Prender para 

retribuir o mal praticado através da infração penal? Prender para dar exemplo aos 

demais membros da sociedade?” (GRECO, 2015, p. 344). O que é mais agravante 

nesta questão é se ter dúvida em relação ao objetivo ou a finalidade do 

encarceramento, já que demonstrou falhas em todos os modelos já experimentados 

pelo homem.  

A pena de prisão, enquanto ressalva ao regramento de caráter geral da 

liberdade individual, deve ser um último recurso do Estado a ser adotado. Apenas 

em alguns casos de forma limitada e no momento que o crime for muito gravoso, o 

que deveria ser um direito fundamental do indivíduo. Por esta razão, as pesquisas 

mais atuais de caráter criminal aliada ao aparato Estatal devem investir e soluções e 

alternativas que tenham o objetivo de diminuir ou minimizar a consumação de crimes 

e, como resultado, reduzir o quantitativo de pessoas presas.  

Toda alternativa para evitar que o indivíduo receba como penalidade a 

privação de sua liberdade é muito bem acolhida e, dessa forma haverá a 

possibilidade de adotar políticas criminais que visem cada vez mais a consecução d 

bem-estar social, como também estimular as pessoas a não cometer crimes. A esse 

conjunto de alternativas, imperativo, nos dias atuais, as comodidades oferecidas 

pelo avanço da tecnologia, que assumiu papel de vanguarda em quase todas as 

áreas da sociedade, e, desse modo o sistema jurídico-penal não pode deixar de 

seguir neste mesmo sentido.  
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Dessa maneira, considera-se que a modernidade propiciou o avanço 

tecnológico que serve, no momento atual, como mais um elemento que poderá 

preserva a dignidade do indivíduo preso, eliminado, também em situações 

específicas, o encarceramento desnecessário daquele que, cometeu a prática de 

uma infração penal. Todo esse conjunto de tecnologias poderão ser utilizado desde 

a fase de investigação até o momento posterior ao trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória.  

Muitos recursos podem e devem ser usados, como por exemplo no que 

foi destacado no contexto deste trabalho o denominado monitoramento eletrônico, 

que permite ao Estado realizar o acompanhamento do efetivo execução da sua 

sentença condenatória, sem que, para que isto ocorra, separe o indivíduo do seu rol 

de convivência em sociedade. Tais alternativas poderão evitar que a pessoa 

condenada, por exemplo, incorra nas lesivas sequelas do encarceramento, 

cumprindo desse modo a ressocialização tão esperada, e, assim conter a 

superpopulação carcerária. 
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