
SUMÁRIO 

Abreviaturas ... ..... .... ... .... ..... ... ....... ........... ... ......... ... .... .... .... ..... .......... . 9 


Prefácio à 2fi edição 17 


Prólogo à jfi edição ............... .... .... ............. .... ... ....... .... ..... .... ........... 21 


1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA PENA DE PRISÃO ... ....... ..... 25 


1.1. Considerações introdutórias ....... ....... ................. .. ...... ......... .... 25 


1.2. A Antiguidade ..... ........ ... ........... .... ..... .... .. ........... .... ..... .... .... .... 28 


1.3. A Idade Média .... ...... .... .... ........... ..... .............. .... .... ......... ....... . 31 


1.3.1. Influência da religião na evolução da pena ........ ...... ..... 34 


1.3.1.1 . Influência da prisão eclesiástica ................... ... . 34 


1.3.1.2. Importância do direito canônico. ................. ..... 35 


1.4. A Idade Moderna....... .. ..... ........ .................. ............ .... ...... ....... 37 


1.4.1. Causas da transformação da prisão-custódia em prisão
-pena 43 


1.5. Os reformadores: Beccaria, Howard, Bentham ... ........ ............ 52 


1.5.1. Cesare Beccaria ....... ................ ....... ... ........ ............. ...... . 52 


1.5.1.1. Resumo das ideias de seu tempo ... ....... .... .... ... . 53 


1.5.1.2. O contrato social... .............. ............ ...... ........ .... 54 


1.5.1.3 . Os fins da pena ........... .................... ...... .... ....... . 56 


1.5.1.4. Humanização das sanções criminais ....... .. ....... 57 


1.5.2. John Howard.. ... .. .... ..... .... ......... ........ ............ .... ....... ...... 58 


1.5.2.1. A humanização das prisões ......... ..... .... ............ 59 


1.5.2.2. Influência da religiosidade .. ......... ........... ...... ... 60 


1.5.2.3. Pessoal penitenciário e juiz de execução. .... ..... 62 


1.5.2.4. Influência nas reformas legislativas. ................ . 63 


1.5.3. Jeremy Benfham .. ....... ..... ......... ................ ........ ......... .... 64 


11 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.3.1. Fins preventivos da pena ... .. ........... .................. 64 


1.5.3.2. As condições criminógenas da prisão ..... ......... 67 


1.5.3.3. O panótico ....... ..................... .......... .................. 68 


1.5.3.4. O panótico como instrumento de dominação ... 71 


1.5.3.5. Realizações das ideias penitenciárias de Bentam.. 73 


2. SISTEMAS PENITENCIÁRIOS .............................................. 75 


2.1. Sistema pensilvânico ou celular........ ..... .................................. 76 


2.1 .1. Origens históricas ........................ ... ...... .... ............ ... ..... . 76 


2.1.2. Características e objetivos do sistema.. ... ........ .............. 77 


2.1.3. Crítica ao regime de isolamento.................................... 80 


2.2. Sistema aubumiano...... .... ... ................. ........ .... .......... .... ........ .. 86 


2.2.1 . Origens históricas .... .. .... .... .... ........... ....... ........... ...... ..... 86 


2.2.2. 	Características e objetivos do sistema.. ......... ..... ........ ... 89 


2.2.3. Sistemas pensilvânico 	e aubumiano: semelhanças e 

diferenças .......... ..... ......... .... .... ........ .............................. 94 


2.3. Sistemas progressivos .............................................................. 96 


2.3 .1. Sistema inglês progressivo ou mark system ............... ... 98 


2.3.2. Sistema progressivo irlandês ............ ........... ............. ..... 100 


2.3.3. Sistema de Montesinos.... ...... ....... ............. ......... ...... ..... 103 


2.3.3 .1. Respeito à dignidade do preso.. ........................ 104 


2.3.3.2. A função reabilitadora do trabalho...... .......... ... 105 


2.3.3.3. Outras ideias de Montesinos....... ......... ...... ....... 106 


2.3.4. Crise do sistema progressivo: algumas causas ... ... .... .... 109 


3. AS FUNÇÕES DA PENA NO ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO....... .................. ......... ........ ..................... .... .............. 113 


3.1. Generalidades .... .................. ..... .... ......... ........ ......... ... ..... ........ . 113 


3.2. Teorias sobre a função da pena .. ...... ....................... ........... ...... 115 


3.3. Teorias absolutas ou retributivas da pena .............................. .. 117 


3.3.1. Teoria de Kant ...... ... .... ....... ..................... ...... ..... .... ....... 119 


3.3.2. Teoria de Hegel .......... ...... ..... .... ........ ..... .... ................ ... 123 


3.3.3. Crítica de Klug às teses de Kant e Hegel .............. ........ 125 


12 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 


ógenas da prisão. .... .... ..... 67 


68 


71 


penitenciárias de Bentam.. 73 


75 


76 


76 


o sistema .... .. ....... .... ......... . 77 


ento ...... .... ........... .... .... .... .. . 80 


86 


86 


o sistema ....... ...... ..... .. ...... . 89 


bumiano: semelhanças e 

94 


96 


u mark system ... ...... .... ..... 98 


100 


103 


do preso... ..... .... ..... ......... 104 


ra do trabalho ....... .. ...... .... 105 


ntesinos. .. ...... ... ....... ... ....... 106 


: algumas causas..... .... ..... 109 


i\DO DEMOCRÁTICO 

113 


113 


115 


pena ........... .... ......... ... ... .. 117 


119 


123 


ant e Hegel........ ... .......... . 125 


3.3.4. Outras teses retribucionistas da pena. ............................ 127 


3.3.5. Críticas às teorias retributivas da pena ..... ........... .......... 130 


3.4. Teorias preventivas da pena .... ..... ............... ................. ............ 132 


3.4.1. A prevenção geraL.... .... ........ .... ................ .................... 132 


3.4.2. A prevenção especiaL... ................................................ 138 


3.4.2.1. Prevenção especial: tratamento penitenciário. . 148 


3.5. Teoria mista ou unificadora da pena ............ ........ .............. ...... 150 


3.6. Teoria da prevenção geral positiva... ........................................ 152 


3.6.1. A prevenção geral positiva fundamentadora ........ .... .... . 153 


3.6.2. A prevenção geral positiva limitadora. .... ..... ... ........ ...... 157 


4. CRISE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ..... ..... ......... 161 


4.1. Considerações gerais ..... ............. ... .... .............. ............ ... .. ....... 161 


4.2. A prisão como fator criminógeno. ........... ................................ 165 


4.3. Elevados índices de reincidência .............................. ..... .......... 168 


4.4. Efeitos sociológicos ocasionados pela prisão .. .. ........... .... .... ... 171 


4.4.1. Influência prejudicial sobre o recluso ... .. ...... .... .... .... .... 171 


4.4.2. Significado e efeito do sistema social originado na pri
são .............................. ....... ..... ......... ........ ...................... . 174 


4.5. Efeitos psicológicos produzidos pela prisão........ .................... 195 


4.5.1. Problemas psicológicos que a prisão produz....... .......... 195 


4.5 .2. Efeito negativo sobre o autoconceito do recluso... ........ 202 


4.6. O problema sexual nas prisões .. .... ....... ....... ... ......................... 204 


4.6.1. Repressão do instinto sexual ........ ..................... .... .... .... 204 


4.6.2. Consequências negativas da privação de relações sexuais 206 


4.6.3. Soluções para o problema sexual................ ........... ....... 213 


4.6.3 .1. Solução tradicional: exercícios físicos, traba
lho, esportes... ... ........ ... ...... .... ..... .... ........ .......... 213 


4.6.3.2. A utilização de drogas .............. ...... .................. 213 


4.6.3.3. Saídas temporárias....... .................... ......... ........ 215 


4.6.3.4. A visita íntima ................. ........ ......................... 216 


4.6.3.5. A prisão aberta... .............. ................................. 222 


4.6.3.6. A prisão mista..... ........... ... ...... ....... ........ ........... 225 


13 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7. Análise etiológica da conflitividade carcerária ...... ................. 226 


4.7.1. O comportamento violento não é exclusivo da prisão .. 227 


4.7.2. Aspectos subjetivos que estimulam a conflitividade 

carcerária ..... ..... ...... ...... ...................... ......... ... .. ............ 227 


4.7.3. A clássica prisão de segurança máxima .. .... ...... ........ .... 228 


4.7.4. Influência de ideologias políticas radicais ..... ......... ..... 229 


4.7.5 . Motins decorrentes de reformas penitenciárias ............ 229 


4.7.6. As graves deficiências do regime penitenciário ........... 229 


5. SUBSTITUTIVOS PENAIS: REFORMA PENAL DE 1984.... 233 


5.1. A suspensão condicional da pena ....................... ....... ............. 234 


5.1.1. Origem e desenvolvimento do instituto .......... .............. 234 


5.1.2. Conceitos e caracteres da suspensão condicional ... ..... 237 


5.1.3. Naturezajurídica .... ... ... ...................... ......... ......... ........ 241 


5.1.4. A suspensão condicional no direito positivo brasileiro . 246 


5.1.4.1. Requisitos ou pressupostos necessários .......... . 248 


5.1.4.2. Espécies de suspensão condicional ...... ............ 253 


5.1.4.3 . O período de provas .............. ..................... ...... 256 


5.1.4.3.1. Causas de revogação obrigatória ..... 258 


5.1.4.3.2. Causas de revogação facultativa .... .. 261 


5.1.4.4. Prorrogação do período de provas ............ ....... 262 


5.2. Penas pecuniárias .. ..... .................... .... ......... ... .................. ....... 263 


5.2.1. Considerações gerais . ..... ........ ..... ..... . .. ..... .......... ..... ..... 263 


5.2.2. Origens das penas pecuniárias .......... .................... ........ 265 


5.2.3. Conceito e tipos de penas pecuniárias .......................... 266 


5.2.4. Origem do sistema dia-multa .. ...... .. .................... ..... .... 269 


5.2.5. O direito penal positivo brasileiro ................... ............. 271 


5.2.5 .1. Cominação e aplicação da pena de multa ........ 271 


5.2.5.2. O sistema dia-multa ... ....... .... ..... ..... .... ....... ...... 272 


5.2.5.3. Limites da pena de multa ... ........... ................. .. 273 


5.2.5.4. Dosimetria da pena de multa ..................... ... ... 274 


5.2.5.5 . Multa substitutiva .................. .... ... ...... .......... ... 275 


5.2.6. Irretroatividade da lei penal..... ....... ................... ........... 277 


14 


  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e carcerária ..... .. .......... ..... . 226 


não é exclusivo da prisão .. 227 


stimulam a conflitividade 

227 


ça máxima...... .. ........ .. ...... 228 


líticas radicais .. ...... .... .... ... 229 


as penitenciárias ...... .... .. 229 


229 


PENAL DE 1984.... 233 


234 


234 


spensão condicional .... .. .. 237 


241 


direito positivo brasileiro. 246 


248 


253 


256 


revogação obrigatória .. .. . 258 


revogação facultativa .. .. .. 261 


odo de provas .. .... ........ .. ... 262 


.............. ...... .................... .. . 263 


263 


265 


266 


269 


271 


271 


272 


273 


de multa .......... .. .......... .. ... 274 


.. .............. ...... .. ......... ..... ... 275 


277 


5.2.6.1. Apuração da benignidade da lei .................. .... 277 


5.2.7. Aplicação na legislação extravagante .......... .... .... ......... 278 


5.2.8. Fase executória da pena pecuniária .............. .. .. .. .. .. .. .... 279 


5.2.8.1. Pagamento da multa ........................ ................ 279 


5.2.8.2. Formas de pagamento da multa ...................... . 281 


5.2.8 .3. Conversão e revogação da multa .................... . 282 


5.3. Penas restritivas de direitos ...... .. .................... ......................... 285 


5.3.1. Considerações gerais .. ...... .. ........................ .. .............. .. 285 


5.3.2. Antecedentes das penas alternativas .................... .. .. ..... 287 


5.3.3. Cominação e aplicação das penas alternativas ............ . 292 


5.3.4. Requisitos ou pressupostos necessários à substituição. 296 


5.3.5. Espécies de penas restritivas ........................ ................ 300 


5.3.5 .1. Limitação de fim de semana .......................... .. 300 


5.3.5.2. Prestação de serviços à comunidade ............... 305 


5.3.5 .3. Interdição temporária de direitos .. ................... 309 


5.3.6. Penas restritivas como incidente de execução ............ .. 314 


5.3.7. Conversão das penas restritivas de direitos .. ................ 316 


5.4. Livramento condicional .. .. ...... .. .............. .. .. ............................ 322 


5.4.1 . Origem e desenvolvimento do livramento condicional . 322 


5.4.2. Conceito e caracteres da liberdade condicional ........ .. . 325 


5.4.3. Natureza jurídica da liberdade condicional...... .......... .. 326 


5.4.4. A liberdade condicional no direito brasileiro .............. . 328 


5.4.5. Requisitos ou pressupostos necessários .. .. .. ................ . 329 


5.4.5.1. Requisitos ou pressupostos objetivos .............. 329 


5.4.5.2. Requisitos ou pressupostos subjetivos ............. 334 


5.4.5.3. Requisito específico ...... .. ................ .... .. ...... .. .. . 338 


5.4.6. Condições do livramento condicional .. ........................ 341 


5.4.6.1. Condições de imposição obrigatória ............... 342 


5.4.6.2. Condições de imposição facultativa ........ .... .... 344 


5.4.7. Causas de revogação do livramento condicional .......... 346 


5.4.7.1. Causas de revogação obrigatória ..................... 347 


5.4.7.2. Causas de revogação facultativa ...................... 349 


15 


  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----------~-----

16 

5.4.8. Suspensão do livramento condicional.. ................ .... .... 351 


5.4.9. Efeitos da condenação ....... .... ............................... .... .... 352 


5.4.10. Prorrogação do livramento e extinção da pena ........... 354 


Bibliografia. ....... ...... ..... ... ........ ............... .............. ........................... .. . 357 
  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




