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PREFÁCIO 

 

Métodos de punição e de controle social e  

reconstrução histórica 

 

Este trabalho apresenta ao leitor inquietações sobre temas 

que são/estão escondidos no costume jurídico. Descrever a prática 

e suas eventuais consequências e implicações dentro de uma 

conjuntura de (re)construção do pensamento jurídico-penal e dos 

métodos de punição e de controle social é o grande enfrentamento 

deste livro. A busca por insinuações e intenções ocultas está 

presente nos capítulos que seguem, os quais pretendem resgatar os 

discursos jurídicos e as práticas empregadas, a fim de apontar 

permanências na contemporaneidade.  

A presente obra corresponde ao resultado das investigações 

realizadas pelo projeto de pesquisa A construção do pensamento 

jurídico-penal brasileiro: punição, criminalização e violência, 

cadastrado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel, cujo objetivo era estudar 

a forma como se deu a construção do pensamento jurídico-penal 

brasileiro no período do pós-independência, explorando e refletindo 

nos seus variados métodos de punição, criminalização e violência. 

O atual Grupo de Estudos em Punição e Controle Social - 

GEPUCS, vinculado à Faculdade de Direito da UFPel, pretende dar 
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continuidade aos estudos realizados pelo projeto de pesquisa. O 

GEPUCS tem como objetivo geral estudar os modelos de punição e 

controle social, especialmente no Brasil, a partir da perspectiva de 

vulnerabilidade de determinados grupos sociais. O grupo está 

vinculado ao programa de extensão LIBERTAS, o qual se destina à 

reflexão e construção de uma concepção crítica das Ciências 

Criminais nas seguintes abordagens: sistemas jurídico-penais; 

crime e violência; punição e controle social; política criminal e 

vulnerabilidade social. 

A coletânea está circunscrita, portanto, ao estudo do 

pensamento jurídico-penal e as formas e métodos de punição e de 

controle social desenvolvidos no Brasil especialmente no século 

XIX e início do XX. Trata-se de uma tentativa de reconstrução do 

discurso jurídico-penal e das práticas punitivas.  

A reconstrução histórica é o caminho que leva o debate 

acadêmico a uma desconstrução estrutural das práticas punitivas 

contemporâneas. O conhecimento que se tem hoje reproduz o 

enraizamento com o passado. O pensamento jurídico-penal e os 

métodos de punição e de controle social estão marcados, 

inevitavelmente, pela experiência anterior. A reconstrução histórica 

pretendida neste livro é, na verdade, uma tentativa de 

desconstrução do presente, pois o esforço acadêmico aqui reunido 

almeja escancarar a velha práxis e apontar o impacto que o ontem 

tem na conjuntura estrutural do hoje. 

A abordagem desta obra acompanha as noções clássicas 
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indicadas por Georg Rusche e Otto Kirchheimer, em Punição e 

Estrutura Social,1 os quais examinam a pena em suas 

manifestações específicas, as causas de sua mudança e de seu 

desenvolvimento, além das bases para a escolha de métodos penais 

específicos em períodos históricos também específicos. Os autores 

mostram uma evolução nos métodos de punição desde a 

administração da pena na Baixa Idade Média até as tendências na 

política penal do fascismo. Pretende-se, assim, abordar as relações 

entre o crime e o meio social, a questão social como causa básica 

da quantidade de crimes, métodos de punição e práticas penais. O 

objetivo de cada pena, portanto, é proteger os valores que o grupo 

social dominante de um Estado acha que é importante para a 

sociedade, fazendo assegurar proteção aos valores sociais a serem 

defendidos por aquela sociedade. Não deixa de ser uma pretensão 

de demonstrar a relação entre a pena e a cultura que a (re)produz. 

Da análise de Punição e Estrutura Social, destacam-se os 

seguintes temas: as relações entre o crime e o meio social, a 

questão social como causa básica da quantidade de crimes, métodos 

de punição e práticas penais. O objetivo da obra é o surgimento das 

prisões, forma especificamente burguesa de punição, na passagem 

ao capitalismo. Rusche baseia seu exame no princípio de que as 

condições de vida no cárcere e as oferecidas pelas instituições 

assistenciais devem ser inferiores às das categorias mais baixas dos 

                                                           
1 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004. 
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trabalhadores livres, de modo a constranger ao trabalho e 

salvaguardar os efeitos dissuasivos da pena, relacionados ao 

mercado de trabalho.1 Dessa forma, percebe-se que o tema da obra 

é voltado para a problemática da punição, seus métodos e o 

desenvolvimento histórico, do que o cárcere em si. 

A estrutura de abordagem dos métodos de punição e de 

controle social contida no livro citado foi estudada no projeto de 

pesquisa A construção do pensamento jurídico-penal brasileiro: 

punição, criminalização e violência, quando se pretendeu 

reconstruir o modo como se efetivaram e foram exercitadas as 

práticas punitivas e de controle social por meio da formação do 

pensamento jurídico-penal brasileiro.  

Alguns elementos, extraídos da leitura da introdução de 

Punição e Estrutura Social, podem dar apoio à compreensão dos 

capítulos que seguem. Na iniciação do livro, os autores referem que 

embora a sociologia criminal venha ocupando espaço, ela foi 

estudada a partir de uma abordagem histórica. Nenhuma das teorias 

da punição (tanto a absolutista quanto a teleológica) está apta a 

explicar determinados métodos de punição nas relações sociais. A 

primeira (teoria absolutista) falha por princípios, pois enxerga na 

relação culpa-punição um problema de imputação jurídica, onde o 

indivíduo aparece dotado de livre arbítrio. Já na teoria teleológica, 

por se concentrar em necessidades sociais reais ou hipotéticas, o 

problema é de ordem técnica e não histórica. Para os autores, as 

                                                           
1 RUSCHE; KIRCHHEIMER, op. cit., p. 14-15. 
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teorias penais tiveram influência negativa na análise histórico-

sociológica dos métodos de punição, tendo em vista que estas 

teorias se opõem a qualquer evolução histórica, por considerarem a 

punição algo eterno e imutável. Ademais, a análise das relações 

entre método de punição e organização social ocorre numa esfera 

limitada pelas condições sociais da época posterior, especialmente 

pela necessidade de defender a integridade ideológica da instituição 

punitiva.1 

Posteriormente, Rusche e Kirchheimer trabalharam sob a 

influência do historicismo, onde tentavam visualizar o 

desenvolvimento da legislação criminal e dos sistemas de punição. 

O objeto investigativo da obra é a pena em suas manifestações 

específicas, as causas de sua mudança e de seu desenvolvimento, as 

bases para a escolha de métodos penais específicos em períodos 

históricos também determinados.2  

Destarte, a finalidade da pena pode constituir fator 

condicionante negativo – onde para combater o crime entre as 

classes sociais desprivilegiadas, as penas precisam fazer com que 

eles temam uma piora em seus modos de existência. De outro lado, 

os fatores positivos correspondem à relação entre as forças de 

punição a um dado estágio de desenvolvimento econômico. 

Somente o desenvolvimento das forças produtivas permite a 

introdução ou rejeição de penalidades (métodos de punição e 

                                                           
1 RUSCHE; KIRCHHEIMER. op. cit.,  p. 18. 
2 RUSCHE; KIRCHHEIMER, op. cit., p. 20. 
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também de controle social) correspondentes ao período.1 No 

desenrolar da obra, verifica-se que na transição da moderna 

sociedade industrial o papel do condenado foi reduzido ao mínimo. 

Como este não é mais usado para preencher as lacunas no mercado 

de trabalho, a escolha dos métodos fica bastante influenciada por 

interesses fiscais. Com a decadência do trabalho forçado e o 

término das formas grotescas de fiscalização no século XIX, a 

consciência social adquiriu um campo maior de atividade no 

desenvolvimento dos métodos punitivos. O abarcamento deste 

campo e os fatores determinantes de seus limites são objetos de 

estudo da obra Punição e Estrutura Social,2 a qual deu importante 

apoio na feitura da pesquisa publicada pelos capítulos posteriores.  

O ideário punitivo, por sua vez, pode ser extraído, por 

exemplo, dos caracteres que rodeiam a escolha de métodos penais 

específicos em períodos históricos determinados. Essa escolha 

reproduz o funcionamento das instituições, examinando as 

condições por meio das quais os cidadãos interagem entre si e com 

as mesmas. A reconstrução histórica das escolhas e das práticas 

punitivas expõe o modo como o ideário e a linguagem influenciam 

no desempenho dos próprios métodos de punição e de controle 

social. 

Em Linguagens do ideário político, John Greville Agard 

Pocock pretendeu realizar uma reconstrução da estrutura das 

                                                           
1 RUSCHE; KIRCHHEIMER, op. cit., p. 20-21. 
2 RUSCHE; KIRCHHEIMER. op. cit., p. 22. 
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linguagens políticas dentro do contexto histórico britânico dos 

séculos XVII e XVIII. Para Pocock,  
descrever uma práxis e suas consequências e 
implicações, contudo, essencialmente quando 
elas são vistas como estando em processo de 
mudança, é algo que não pode ser feito sem 
se empregar, e até certo ponto explorar, a 
linguagem da teoria.1  

 

Diante disso, as linguagens também podem se apresentar em 

continuidades/permanências, sobrevivendo aos contextos em que 

foram modificadas. As linguagens se produzem, assim, em modos 

de discursos, podendo se manter dentro do ideário dos autores 

(pensamento jurídico-penal); podem, também, ser variáveis na 

origem, de acordo com as práticas institucionais da sociedade em 

questão (métodos de punição e de controle social).  

Tal observação pode ser identificada nos resultados obtidos 

no projeto de pesquisa A construção do pensamento jurídico-penal 

brasileiro: punição, criminalização e violência, em que se 

averiguou uma reestruturação da cultura punitivista e determinista 

por meio da adoção de velhos métodos punitivos e retributivos na 

contemporaneidade.  

Destarte, a análise da linguagem geral do discurso em uma 

determinada época pode contribuir sobremaneira para o estudo dos 

ideários relacionados à adoção de determinados métodos de 

punição e de controle social. Tal exercício analítico se desencadeia 

                                                           
1 POCOCK, J. G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: USP, 
2003, p. 24. 
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a partir de paradigmas, os quais beneficiam a definição de 

problemas e valores políticos e jurídico-penais. Deve-se, então, 

perseguir extensivamente a literatura da época e atiçar sua própria 

sensibilidade e curiosidade, para que, utilizando-se de pouco mais 

de intuição, possa detectar as ambivalências dos diferentes 

discursos e das variadas práticas punitivas, bem como o impacto 

gerado na contemporaneidade. 

Nesse sentido reflexivo e crítico estão os capítulos 

oportunizados nesta coletânea apresentada ao leitor. 

O primeiro texto, intitulado Indícios e matrizes na 

construção do pensamento jurídico-penal brasileiro, de nossa 

autoria, expõe a influência do pensamento jurídico-penal que se 

apresentou no Brasil durante o século XIX e início do XX, de modo 

a verificar as ambivalências e contradições das ideias jurídicas 

relativas ao desenvolvimento dos métodos de punição e de controle 

social. 

O capítulo Criminologia e literatura: uma análise da obra O 

Cortiço foi desenvolvido por Lucas e Silva Batista Pilau e Thales 

Vieira dos Santos. O trabalho faz uma análise da obra O Cortiço, de 

Aluísio de Azevedo, partindo da perspectiva criminológica da 

época (século XIX), visando demonstrar o retrocesso do discurso 

legitimador da criminologia positiva tradicional.  

O tema sobre a escravidão, bem como a criminalidade e o 

cumprimento de pena entre os escravos, foi objeto de estudo de 

Larissa Copatti Dogenski no capítulo denominado A criminalidade 
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escrava durante o século XIX no Rio Grande do Sul. 

Nos dois capítulos seguintes, são apresentados estudos de 

gênero. No artigo A mulher como vítima: da legitimação à 

condenação social no século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX, Érica Oliveira Costa, Luiza Pinheiro Bonfiglio e 

Victória Lange da Rosa pretendem demonstrar a dominação 

masculina que acabou por oprimir, desde o Brasil Colônia até 

meados do século XX, o gênero feminino, além de compreender 

como as relações de opressão e dominação encontraram subsídios 

no paradigma jurídico da época. 

Por sua vez, Vanessa Napp Holdefer, no texto Mulheres 

atrás das grades: análise estatística da criminalidade feminina nos 

anos de 1907 e 2012, objetivou, por meio de uma análise 

comparativa de dados estatísticos do sistema penitenciário, analisar 

a evolução da criminalidade feminina, a fim de evidenciar as 

peculiaridades do cárcere em relação ao gênero. 

Em A evolução da inimputabilidade nos diplomas penais 

brasileiros (1830 e 1890), Cecília Wandscheer Ferrão buscou no 

Código Criminal do Império do Brasil e no Código Penal dos 

Estados Unidos do Brasil as primeiras disposições referentes à 

inimputabilidade por deficiência mental.  

No capítulo intitulado Análise da delimitação da 

menoridade penal desde as Ordenações Filipinas até o Código de 

Menores de 1927, Bruna Hoisler Sallet e Romeu Osvaldo Pacheco 

objetivaram verificar as mutações quanto ao conceito de 
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imputabilidade penal, especificamente no que tange à delimitação 

da menoridade penal em cartas legais do século XVII ao início do 

XX. 

A seguir, Áthilla Silva da Silva, Isadora Klee Oehlschlaeger 

e Thais Garcia Jeske, em O juiz e a lógica das provas no processo 

Penal brasileiro no século XIX, apresentam uma análise sobre a 

importância do juiz e a lógica das provas no processo penal 

brasileiro e rio-grandense no século XIX, enfrentando questões 

como certeza, verdade e convicção no ato de julgar.  

No capítulo denominado O habeas corpus criminal no 

império do Brasil, Douglas Roberto Winkel Santin e Jandaia Vieira 

Peil realizaram uma análise de fontes bibliográficas relativas à 

formação do pensamento jurídico brasileiro e o contexto político e 

social do Brasil no período imediatamente posterior à 

independência, porém especialmente da doutrina sobre a regulação 

do habeas corpus nos termos da legislação vigente à época. 

Comemora-se, sendo compartilhada agora com o leitor, a 

publicização dos resultados do projeto de pesquisa A construção do 

pensamento jurídico-penal brasileiro: punição, criminalização e 

violência. Trata-se, sobretudo, da união de muitos esforços, após 

vários encontros e excessivos debates.  
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Ficam, aqui, meus sinceros e orgulhosos cumprimentos a 

vocês, nobres pesquisadores, que transcenderam o status quo, 

romperam com a inércia e impeliram o mais puro sopro crítico da 

academia. Parabéns! Gracias por todo! 

 
 

Pelotas, Inverno de 2014. 
 

 

Prof. Bruno Rotta Almeida 

Faculdade de Direito  

Universidade Federal de Pelotas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





I 

INDÍCIOS E MATRIZES NA CONSTRUÇÃO DO 

PENSAMENTO JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO 

Bruno Rotta Almeida
1
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os discursos que se apresentavam no Brasil durante o 

século XIX possuíam fortes influências do pensamento jurídico-

penal de Portugal. Este, por sua vez, desdobrou-se do Direito 

Penal Germânico, Visigótico, de Al-Andaluz, e Canônico.2 O que 

pretendemos no presente texto, entretanto, é analisar o período 

posterior à independência. Objetivamos apontar, portanto, um 

breve panorama do ideário político e jurídico-penal brasileiro no 

século XIX e início do XX, indicando influências e intromissões, 

a fim de elucidar sua relação com a distribuição dos métodos de 

punição e de controle social. Para tanto, em um primeiro 

                                                           
1 Doutorando e Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS. 
Coordenador do Grupo de Estudos em Punição e Controle Social – 
GEPUCS, junto à Faculdade de Direito da UFPel. Coordenador do 
Programa de Extensão LIBERTAS. Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. 
2 Nilo Batista, no livro chamado Matrizes Ibéricas do Sistema Penal 

Brasileiro, apresenta um estudo sobre as etapas sucessivas dos sistemas 
penais brasileiros, apontando elementos acerca do que o autor chama de 
começo das coisas, relativo ao estudo dos processos criminais no 
Direito Penal Germânico Antigo, no Direito Penal Visigótico, no 
Direito Penal em Al-Andaluz, e no Direito Penal e Penitencial 
Canônico. (BATISTA, 2002) 
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momento, examinamos as questões debatidas na constituição do 

Estado Nacional no Brasil. Após, estudamos algumas 

ambivalências presentes no ideário político e jurídico brasileiro. 

Por fim, delineamos a estrutura jurídica e as influências do 

discurso científico na distribuição das estratégias de punição e de 

controle social no Brasil no século XIX e início do XX. 

 

2 IDEIAS E QUESTÕES NA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO-NAÇÃO NO BRASIL 

 

No que diz respeito ao Estado-Nação no Brasil, 

lembramo-nos da influência experimentada à sua formação pelos 

homens egressos da Universidade de Coimbra, os quais 

trouxeram as principais modificações científicas da Europa entre 

o século XVIII e XIX. Elucida Ruth Maria Chittó Gauer (2001a, 

p. 149): 
A formação em Coimbra criou um corpo 
técnico historicamente influenciado pela 
cosmovisão da Universidade formadora, 
que trazia as transformações europeias do 
fim do século XVIII e inicio do século 
XIX. Em plena revolução industrial, 
ocorreu uma transformação que 
desarticulou a vida das pessoas na Europa e 
atingiu todos os continentes, transformou à 
sociedade atacando todo o tecido social. 
Tais transformações foram sentidas em 
Portugal e no Brasil. Os brasileiros em 
Coimbra, nesse período, vivenciaram um 
ambiente que refletia as grandes 
transformações no campo das ciências. 
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As grandes descobertas técnicas, as crenças nos 

grandes filósofos e os novos escritos literários foram 

transmitidos; esta contribuição foi verificada no Brasil em 

diferentes campos do saber; refletiu no curso da independência, 

bem como no processo de formação da nacionalidade brasileira. 

(GAUER, 2001a, p. 155 ss.) 

Um dos primeiros instrumentos de uso da linguagem 

pelos parlamentares brasileiros foram os Diários da Assembleia 

Constituinte de 1823 e as Falas do Trono. Os discursos políticos 

presentes desses importantes momentos históricos foram 

trabalhados por Gauer no artigo denominado Violência e medo 

na fundação do Estado- Nação.  

A entrada em cena, no mundo brasileiro, de um projeto 

de organização política alicerçado nos princípios da 

representatividade, da liberdade e da igualdade dos cidadãos, 

com base na racionalidade jurídica, foi retratado nos debates 

sobre a elaboração do primeiro diploma constitucional. A 

montagem do Estado e da Nação mobilizava vários segmentos 

sociais, dentro de uma complexa relação de poder onde a tirania 

oficial e a coerção não desapareceram, apenas tornaram-se mais 

sutis, como característica da sociedade moderna. (GAUER, 

2001b, p. 82) 

Uma das primeiras questões confrontadas pelos 

parlamentares constituintes era quem teria qualidade para tornar-

se cidadão da nação. Essa dificuldade estava agregada à 

complexidade das relações estabelecidas desde o início da 
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colonização portuguesa: escravidão, índios, estrangeiros e 

população de baixa renda. Dar solução a essa questão sem abolir 

a escravidão e estender à população de baixa renda os direitos 

políticos constituiu-se um problema para os parlamentares 

liderados pelos egressos de Portugal, especialmente de Coimbra. 

(GAUER, 2001b, p. 84) 

A construção do Estado-Nação no Brasil ocorreu no 

século XIX. Os constituintes estavam ansiosos por juntar os 

povos em unidades políticas singulares. Muito embora não 

tivessem origens comuns, precisavam ser colocados no esquema 

do pertencimento único. Assim, a homogeneização cultural, a 

demarcação do espaço territorial, a regularização do espaço 

econômico e a oficialização das instituições políticas garantiram 

a homogeneização e criaram a possibilidade de criação do mito 

da identidade nacional. As estratégias que representam a nação, 

no caso brasileiro, foram acionadas para construir um senso 

comum de pertencimento e de identidade imaginada. (GAUER, 

2001b, p. 90 ss.)  

O processo de formação do Estado-Nação se 

consolidava e se tornava necessário não só para delimitar e 

garantir as fronteiras geopolíticas, mas também para demarcar as 

diferenças e limitar as fronteiras dando,  uma imagem cultural à 

nova comunidade. Por essa razão, a constituição da nação 

representou uma ruptura com o colonizador.  

Outra questão importante dizia respeito à complexidade 

social constatada por meio dos Diários. O rito de passagem da 
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colônia portuguesa para o país independente colocou em 

evidência todas as diferenças e a violência contida nas mesmas. 

Para dar conta da criação de uma unidade nacional se fazia 

necessário unificar, eliminando as diferenças e garantindo a 

igualdade. Destarte, o debate sobre a nação passava sobre a 

discussão da diversidade brasileira e a necessidade de unificá-la, 

tentando responder como seria possível igualar tantas diferenças: 

escravos, índios, portugueses, brasileiros, pobres, ricos, 

estrangeiros, mulheres, mestiços etc. (GAUER, 2001b, p. 93) 

No decorrer do século XIX, a questão racial tomou 

forma e se verificou como um dos principais discursos políticos e 

instrumentadores de métodos de punição e de controle social 

racistas. A autora Lilia Katri Moritz Schwarcz (1993, p. 11 ss.) 

afirma que em fins do século XIX, o país é tratado por diversos 

investigadores, não apenas nacionais, como sendo um caso único 

e singular de extremada miscigenação racial. O cruzamento de 

raças era entendido como uma questão central para a 

compreensão dos destinos da nação brasileira e dos considerados 

cidadãos.  

Segundo a autora (SCHWARCZ, 1993, p. 18), a 

formação do pensamento racial se deu a partir de uma adaptação 

de teorias europeias:  
o desafio de entender a vigência e absorção 
das teorias raciais no Brasil não está, 
portanto, em procurar o uso ingênuo do 
modelo de fora e enquanto tal 
desconsiderá-lo. Mais interessante é refletir 
sobre a originalidade do pensamento racial 



22 
 

brasileiro que, em seu esforço de 
adaptação, atualizou o que combinava e 
descartou o que de certa forma era 
problemático para a construção de um 
argumento racial no país.  

   
Produziu-se, nos centros intelectuais do país, uma 

doutrina médica de interpretação da criminalidade e de seus 

efeitos: o discurso da medicina social – eugenia e higienismo. 

Tal prática também era habitualmente observada nos relatórios 

das prisões e dos administradores estatais, denotando “grupos 

perigosos” e medidas higienizadoras raciais de controle penal.  

A questão do universo acadêmico dos cursos de Direito 

também circunscrevia a formação do Brasil enquanto Estado-

Nação. É imperioso referir que, como já sustenta Gauer (2001a), 

muitos dos grandes expoentes do pensamento jurídico brasileiro 

da época do Império estudaram Direito em Coimbra, e, 

consequentemente, trouxeram em peso as matrizes ventiladas no 

ambiente universitário que tiveram contato (especialmente a 

geração de 1790).  

No Brasil, os Estatutos Jurídicos dos Cursos de Direito 

fazem muitas menções aos próprios Estatutos da Faculdade de 

Direito de Coimbra. Dentre os aspectos mais relevantes, 

podemos citar a proposta de que não se deveriam mais inserir 

noções de cânones (direito religioso), como também a ideia de 

abolição do ensino dos glosadores e a valorização das ideias 

iluministas. Esses pensamentos foram levados para Portugal 
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através da obra de Marquês de Pombal. Além disso, visava-se a 

separação da Igreja do Estado, inclusive no âmbito do Ensino do 

Direito. (NEDER, 2000, p. 130 ss.)  

A partir de 1823, começaram os debates para a criação 

dos cursos Jurídicos no Brasil. Porém, apenas em 1827, foram 

fundadas as Faculdades de Direito: uma em Olinda, outra em São 

Paulo. A distribuição geográfica se deu em razão da facilidade ao 

atendimento às populações do Norte e do Sul.  

A autora Gizlene Neder (2000, p. 136 ss.) aponta, 

todavia, para a atuação dessemelhante dessas duas escolas. Em 

que pese a ligação à matriz portuguesa de Coimbra, as 

Faculdades apresentaram práticas distintas em relação ao 

panorama histórico-social e aos autores e correntes de 

pensamento. O Nordeste formulou ideias filosóficas e 

contemplativas em relação ao ensino do direito, tendo autores 

como Tobias Barreto, Clóvis Bevilacqua, Silvio Romero. Os 

paulistas eram mais rígidos, tecnicistas, excessivamente 

positivistas, sendo representados por Júlio de Castilhos, por 

exemplo. 

Observando a codificação jurídica que emergiu no 

Brasil pós 1822, vê-se a Constituição de 1824, outorgada pelo 

imperador. A carta era a espinha dorsal das orientações gerais 

sobre o comportamento dos cidadãos.  O Código de Processo 

Criminal de 1832 era um instrumento elaborado por grupos 

sociais dominantes, em especial as autoridades judiciárias e 

policiais. No Código Criminal de 1830, encontram-se definições 
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doutrinárias sobre a conduta criminal, abrangendo todos os 

segmentos sociais (negros, escravos, pobres etc.). Além disso, a 

burocracia entre os crimes praticados por funcionários públicos e 

a lei branda para os grupos sociais dominantes eram traços 

presentes no diploma penal. (NEDER, 2000, p. 184 ss.) 

A inspiração do Código Criminal de 1830 estava em 

Coimbra, tendo ingerência dos ensinamentos de Pascoal de 

Mello Freire, professor de muitos juristas brasileiros. A autoria 

do diploma brasileiro é coletiva, porém, foi atribuída a Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, autor do projeto (e aluno de Mello 

Freire). 

 

3 PATRIMONIALISMO, LIBERALISMO E 

DEMOCRACIA: ALGUMAS AMBIVALÊNCIAS DO 

IDEÁRIO JURÍDICO E POLÍTICO BRASILEIRO NO 

SÉCULO XIX 

 

O panorama sociopolítico da época se apresentava em 

certas ambivalências relacionadas aos caracteres do 

patrimonialismo, do liberalismo e da democracia. Tais objeções 

presentes no ideário político no período pós-colonial foram 

trabalhadas por Sergio Adorno, no livro Os aprendizes do poder. 

Essa investigação busca reconstruir o processo de formação 

cultural e profissional dos bacharéis em São Paulo durante o 

século XIX. Na transição política do período histórico 

pesquisado, nas lutas pela democratização da sociedade 
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brasileira, os juristas caracterizavam-se por uma espécie de 

resistência política organizada e qualificada. A sociedade foi e, 

provavelmente, continua sendo, um mandarinato de bacharéis 

em Direito, concentrados às voltas de um Estado que se 

constituiu, basicamente, de magistrados. (ADORNO, 1988, p. 

19-20) O momento histórico analisado é o de transição do 

colonialismo para a gestação das condições histórico-sociais que 

presidiam a emergência da ordem social competitiva na 

sociedade brasileira.  

Sérgio Buarque de Holanda realiza, em seu Raízes do 

Brasil, algumas considerações a respeito do que ele vem a 

chamar de praga do bacharelismo. Para o autor (HOLANDA, 

1995, p. 156 ss.), a inclinação geral para as profissões liberais já 

se tentou interpretar como aliada de nossa formação colonial e 

agrária, e relacionada com a transição brusca do domínio rural 

para a vida urbana. Além disso, fatores de ordem econômica e 

social devem ter contribuído para o prestígio das profissões 

liberais. De qualquer modo, Holanda refere ainda que, no vício 

do bacharelismo, ostenta-se também nossa tendência para exaltar 

acima de tudo a personalidade individual como valor próprio, 

superior às contingências. O que importa salientar, dessa forma, é 

que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-

se estreitamente ao apego do povo brasileiro aos valores da 

personalidade. 

Raymundo Faoro afirma que, apesar das 

transformações políticas ao longo da história, mormente entre 
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Brasil e Portugal, o poder de controle da minoria aristocrática 

segue o mesmo, porém institucionalizado, seguindo-se de fora 

para dentro, ou seja, da metrópole para a „colônia‟:  
A longa caminhada dos séculos na história 
de Portugal e Brasil mostra que a 
independência sobranceira do Estado sobre 
a nação não é a exceção de certos períodos, 
nem o estágio, o degrau para alcançar outro 
degrau, previamente visualizado. (FAORO, 
2008, p. 836) 

 

Trabalhando as concepções de patrimonialismo, 

liberalismo e democracia, dentro de uma conjuntura de 

ambivalência da sociedade e do Estado no Brasil pós-colonial, 

Adorno (1988, p. 33 ss.) esclarece que a análise dos limites do 

liberalismo ocupou frequentemente o lugar de destaque nas 

discussões a respeito dos fundamentos ideológicos do 

movimento da independência. Para as elites proprietárias, o 

liberalismo significou progresso, modernização e civilização. 

Para os grupos urbanos, representava o fim da miséria e 

privilégios. Com a formação do Estado Nacional, era necessário 

constituir um novo estatuto jurídico-político. Neste período, eram 

frequentes as agitações sociais contestando o poder central. 

Havia muita luta entre as elites conservadoras e os grupos 

democratizantes, considerados radicais. 

No horizonte das práticas jurídico-político-

institucionais do Império brasileiro, algumas ambivalências 

fundamentais são divididas: conservadorismo e radicalismo; 
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liberalismo e democracia. No entanto, a luta pela emancipação 

nacional fez com que a relação entre categorias sociais 

antagônicas se fortalecesse pela oposição comum a um inimigo 

maior: o colonialismo português. Esclarece o autor (ADORNO, 

1988, p. 37) que “nesse contexto revolucionário, a introdução de 

ideias liberais traduziu os sentimentos antimetropolitanos em 

vontade coletiva para a ação política concreta de que resultou a 

independência.” 

Para Adorno (1988, p. 39 ss.), a liquidação do 

colonialismo português interessou aos grandes proprietários 

rurais, aos colonos e ao povo. Por outro lado, para a população 

empobrecida, a independência poria fim à miséria e a toda 

espécie de privilégios. Segundo o mesmo autor, três fatores 

foram decisivos para viabilizar o movimento emancipatório: a 

estratificação social, o acirramento da repressão política e a 

emergência do espírito revolucionário. Para tanto, o consenso 

dominante entre a maioria da população nativa era que a 

alternativa ao colonialismo consistia no liberalismo.  

Sobre as ambivalências entre liberalismo e democracia, 

Adorno (1988, p. 46) refere que as ideias de liberdade e 

igualdade já se encontravam disseminadas entre o baixo escalão 

social, motivo pelo qual o apelo à revolução armada foi aceito 

com reservas pelas elites dominantes. Junto a isso, o temor de 

que os movimentos emancipatórios assumissem o cunho de 

reivindicações populares em torno da liberdade e igualdade fez 
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com que as elites adiassem a ruptura com a monarquia 

portuguesa.  

Para Holanda (1995, p. 160), a ideologia impessoal do 

liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. O autor 

afirma que só assimilamos efetivamente esses princípios até onde 

coincidirem com a negação pura e simples de uma autoridade 

incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e 

permitindo tratar com familiaridade os governantes:  
A democracia no Brasil foi sempre um 
lamentável mal-entendido. Uma 
aristocracia rural e semifeudal importou-a e 
tratou de acomodá-la, onde fosse possível, 
aos seus direitos ou privilégios, os mesmos 
privilégios que tinham sido, no Velho 
Mundo, o alvo da luta da burguesia contra 
os aristocratas. (HOLANDA, 1995, p. 
160) 

  

Sendo assim, a partir da formação do Estado Nacional, 

o liberalismo brasileiro promoveu uma dissociação entre seus 

princípios democráticos. Durante o século XIX, a sociedade se 

viu diante de inconformismos. Conclui Adorno (1988, p. 52-53) 

que  
o povo pretendeu liberdade; porém, antes 
de tudo, igualdade. Não pareceu ser essa 
intenção da facção dominante liberal e 
ilustrada. Quis, sim, liberdade; todavia, 
reconheceu como inevitável a 
desigualdade. 
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Adorno explora, ainda, o que ele chama de dupla face 

do Estado: o liberalismo e o patrimonialismo. Para o autor (1988, 

p. 55),  
o projeto constitucional (1823) pretendeu 
transformar o parlamento em órgão 
controlador por excelência das medidas 
emanadas do executivo, razão por que 
advogou o princípio de responsabilidade 
ministerial bem como impôs limites ao 
direito de veto do imperador ou à sua 
iniciativa para elaborar e executar as leis. 

 

Conforme Adorno (1988, p. 70 ss.), o liberalismo 

brasileiro foi, durante longo tempo, quase privilégio de uma 

categoria de homens. No entanto, contrariamente ao que ocorreu 

ao mundo europeu ocidental, na sociedade brasileira a 

personificação da política não foi acompanhada da 

democratização da sociedade. 

Por sua vez, Raymundo Faoro realiza uma leitura 

relacionada ao que ele denomina de estamento: certa 

permanência das camadas superiores no poder. Para ele, uma das 

características de maior relevância econômica e cultural será a do 

predomínio. Junto ao foco superior de poder, do quadro 

administrativo, há o estamento, que, de aristocrático, burocratiza-

se progressivamente. (FAORO, 2008, p. 823) 

Dessa forma, o assim chamado estamento político, ou 

seja, a troca do patrimonialismo pessoal pelo estatal, determinou 

a evolução político-social entre Portugal e Brasil durante séculos:  
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A compatibilidade do moderno capitalismo 
com esse quadro tradicional, 
equivocadamente identificado ao pré-
capitalismo, é uma das chaves da 
compreensão do fenômeno histórico 
português-brasileiro, ao longo de muitos 
séculos de assédio do núcleo ativo e 
expansivo da economia mundial, centrado 
em mercados condutores, numa pressão de 
fora para dentro. (FAORO, 2008, p. 823)  
 

Juntamente com o Estado, há também a burocracia, 

como uma representação formal daquele e de caráter não 

transitório. Nesse sentido, afirma o autor:  
A autocracia autoritária pode operar sem 
que o povo perceba seu caráter ditatorial, 
só emergente nos conflitos e nas tensões, 
quando os órgãos estatais e a carta 
constitucional cedem ao real, verdadeiro e 
atuante centro de poder político. Em última 
análise, a soberania popular não existe, 
senão como farsa, escamoteação ou 
engodo. (FAORO, 2008, p. 829) 

 

Outra questão importante é a ingerência do positivismo 

em terras brasileiras. Holanda (1995, p. 159) elucida que, no 

Brasil, os positivistas foram sempre paradoxalmente negadores. 

Não eram positivos em nenhum dos sentidos que a essa palavra 

atribui Augusto Comte em seus escritos. Para Holanda, a 

influência do positivismo foi tal que chegaram a formar a 

aristocracia do pensamento brasileiro, a nossa intelligentsia. 

Percebe-se, assim, a relevância dos positivistas brasileiros no 

desenvolvimento do ideário político e no estabelecimento dos 
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métodos de punição e de controle social especialmente na virada 

do século XX, especialmente na composição em torno do 

discurso científico acerca do crime e do criminoso. 

Entretanto, Holanda (1995, p. 162) refere que “todo o 

nosso pensamento dessa época revela a mesma fragilidade, a 

mesma inconsistência íntima, a mesma indiferença, no fundo, ao 

conjunto social; qualquer pretexto estético serve-lhe de 

conteúdo.” Neste momento, o autor faz uma crítica aos nossos 

homens de ideias, os quais eram, para ele, puros homens de 

palavras e livros, que não saíam de si mesmos, entrelaçados em 

seus sonhos e imaginações. 

Fazendo referência aos genes do ideário republicano, 

Holanda expõe que, com o novo regime, julgou-se introduzir um 

sistema mais ajustado às supostas aspirações da nacionalidade. 

Ou seja, o país ia viver finalmente por si, sem precisar exibir, só 

na América, formas políticas caprichosas e antiquadas. Para o 

autor (HOLANDA, 1995, p. 166), “na realidade, porém, foi 

ainda um incitamento negador o que animou os propagandistas: o 

Brasil devia entrar em novo rumo, porque „se envergonhava' de 

si mesmo, de sua realidade biológica.”  

Por tudo, tais apontamentos demonstram os caracteres 

ambivalentes do ideário jurídico e político presentes no 

pensamento brasileiro durante o século XIX, que exerceram as 

bases dos discursos políticos e jurídico-penais do fim do século 

XIX e início do XX, efetivando-se em determinadas práticas 

punitivas e de controle social. 
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4 ESTRUTURA JURÍDICA E DISCURSO CIENTÍFICO: A 

CRIMINOLOGIA POSITIVISTA NO IDEÁRIO 

BRASILEIRO NA VIRADA DO SÉCULO XX 

 

A estrutura jurídica no início do século XX foi 

construída logo após a Proclamação da República, alterando os 

velhos e ultrapassados dispositivos em voga desde o Império. A 

Constituição Federal de 1891 estava mais direcionada, de uma 

maneira geral, à organização do Estado, ao funcionamento do 

sistema federativo e às garantias dos direitos individuais. 

Entretanto, importantes apontamentos relacionados ao sistema 

penal estavam previstos, como o princípio da individualização da 

pena, a abolição das penas de galés, de banimento judicial e de 

morte, além da constitucionalização do habeas corpus. Já o 

Código Penal de 1890 foi muito contestado na época, sendo alvo 

de várias leis que tentaram reformar algumas questões não tão 

discutidas por ocasião da sua elaboração. Contudo, seu texto 

liberal e clássico, simplificando o sistema de penas do código 

anterior, significou um sensível avanço em comparação ao 

diploma imperial. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001, p. 219)  

O processo penal desse período histórico dizia respeito à 

conjuntura estadual. O Código de Processo Penal do Rio Grande 

do Sul de 1898 se demonstrava descomedidamente burocrático, 

com a incidência de intervenções ex-officio por parte do juiz, 

muitas vezes participando da gestão da prova. A total ausência de 

defesa na fase preliminar (indagação policial), bem como o 



33 
 

estabelecimento de uma instrução secreta, que ocorria depois de 

se ter recebida a denúncia ou queixa, são outros elementos que 

elucidam as características inquisitoriais do diploma processual. 

Não obstante, podemos observar, entre as doutrinas que 

influenciavam o pensamento da época, a ingerência das ideias do 

positivismo,1 da criminologia científica e da medicina social na 

política e nos estudos e pesquisas relacionados à criminalidade. 

O Rio Grande do Sul do final do século XIX e início do século 

XX foi senão o maior referencial positivista do país.2 Esta 

situação produziu efeitos em toda máquina pública, exercendo 

influxo na política, na sociedade e na sistemática penal e 

carcerária. A preponderância do positivismo3 alcançou os 

                                                           
1 Já se perguntava Holanda como podemos explicar o êxito dos 
positivistas em nossas terras. Para ele, os seus seguidores enxergavam 
no ideário positivista um sistema sólido capaz de resistir à fluidez e à 
mobilidade da vida. Assim, “nossa história, nossa tradição eram 
recriadas de acordo com esses princípios inflexíveis.” (HOLANDA, 
1995, p. 159) 
2 O nome representativo da implantação do ideário positivista no 
modelo político da República Rio-Grandense foi Júlio de Castilhos, 
presidente do Rio Grande do Sul por duas vezes e principal autor da 
Constituição Estadual de 1891. 
3 Auguste Comte foi o fundador do que se denomina positivismo. Sua 
abordagem pretendia conhecer os fenômenos da sociedade para então 
compreender e melhor direcionar as leis naturais proclamadas e, por 
conseguinte, utilizar-se de seu método positivo. Para Raymond Aron, a 
sociologia de Comte visa resolver a crise do mundo moderno, 
fornecendo um sistema de ideias cientificas que presidirá à 
reorganização social. E, para tanto, é necessário que a ciência apresente 
resultados incontestáveis e explane verdades tão incontroversas quanto 
às da matemática e da astronomia. (ARON, 2003, p. 92-93) 
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modelos de tratamento dos indivíduos infratores, adentrando aos 

grandes muros das antigas casas prisionais. 

A introdução dos ideários da criminologia positivista se 

demonstrava muito presente nos laudos e documentos que 

circundavam o sistema carcerário. As populações prisionais 

passaram a ser estudadas nos ditames de uma criminologia 

positivista, importada, especialmente, da doutrina italiana. A 

criminologia positivista italiana concentrava seus estudos 

praticamente nas causas antropológicas do indivíduo infrator. A 

aplicação da pena deveria estar mais ajustada ao grau de 

periculosidade social do indivíduo, e não mais adequada ao fato 

praticado e o dano gerado. Nesse sentido, a busca pelo 

tratamento clínico foi uma forma de permitir um maior controle 

das condições internas de prisões e manicômios.  

O principal expoente da Escola Italiana foi Cesare 

Lombroso, que entendia o delito como um ente natural, 

determinado por causas biológicas de natureza hereditária. 

(BARATTA, 2002, p. 39) Para Lombroso, as características do 

criminoso eram semelhantes às do louco ou do insano moral, 

estando associadas às suas respectivas naturezas, cujas distinções 

são psicossomaticamente reconhecíveis e têm como causa um 

atavismo. (ANITUA, 2008, p. 303) 

Também se desenvolveu na França uma doutrina 

criminológica positivista. Enquanto a Escola Italiana estava 

relacionada ao aspecto antropológico, a Escola Francesa se 

direcionava mais à questão social. Destacamos, dentro da 
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criminologia francesa do fim do século XIX, a obra de Alexandre 

Lacassagne, cujas teorias bastante influenciavam os estudos do 

médico Sebastião Leão, responsável pela Oficina de 

Antropologia Criminal da Casa de Correção de Porto Alegre a 

partir de 1896.1 

Concomitantemente, produziu-se no Rio Grande do 

Sul, como também em outros centros intelectuais do país – 

Recife e São Paulo, por exemplo –, uma doutrina médica de 

interpretação da criminalidade e de seus efeitos. O discurso da 

medicina social – eugenia e higienismo – imperava em meio à 

sociedade brasileira em 1900. O surgimento de noções de 

saneamento no país, vinculadas à ideia de higiene, está elucidado 

na obra de Schwarcz (1993, p. 206): 
Nesse momento, conectada à noção de 
higiene, aparecia a ideia de saneamento: 
caberia aos médicos sanitaristas a 
implementação de grandes planos de 
atuação nos espaços públicos e privados da 
nação, enquanto os higienistas seriam os 
responsáveis pelas pesquisas e pela atuação 

                                                           
1 Sebastião Leão foi diretor do Gabinete Médico Legal e também da 
Oficina de Identificação, depois chamada de Antropologia Criminal. O 
médico fez da Casa de Correção de Porto Alegre o seu campo de 
pesquisas cientificas, experimentando e aplicando os diferentes 
métodos classificatórios em voga. O Doutor Leão corroborava com o 
ideário dominante nos primeiros anos da república rio-grandense, que, 
por sua vez, era inerente à ideologia progressista e cientificista 
sobressalente na elite brasileira no fim do século XIX; a visão de 
mundo era relacionada à busca de leis gerais e inalteráveis; em 
decorrência, as classificações, generalizações, medições, contagens, 
invadiram o universo científico, alocando os indivíduos, por status 
físico e biológico, nesta ou naquela categoria. (PESAVENTO, 2009, p. 
51 ss.) 
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cotidiana no combate às epidemias e às 
doenças que mais afligiam as populações.  

 

Tal prática também era habitualmente observada nos 

relatórios dos presidentes do Rio Grande do Sul, em que a 

identificação de “grupos perigosos” e as medidas higienizadoras 

e moralizadoras eram entendidas como imprescindíveis para o 

redimensionamento do ambiente urbano. (SILVEIRA, 2005, p. 

125)  

Para Mozart Linhares da Silva (1997, p. 136),  
a medicina social nasce no Brasil, portanto, 
no momento em que a cidade torna-se o 
centro irradiador da „civilização‟, 
convertendo-se em instrumento civilizador 
da sociedade moderna, assim como o 
direito o é da estruturação do Estado-nação.  

 

Segundo Michel Foucault, a medicina social está 

relacionada a uma tecnologia do corpo social, a qual corresponde 

a um controle da sociedade sobre os indivíduos. E a medicina, 

assim, é justamente a estratégia desprendida para tanto. Dizia o 

autor (2008, p. 80): 
Minha hipótese é que com o capitalismo 
não se deu a passagem de uma medicina 
coletiva para uma medicina privada, mas 
justamente o contrário; que o capitalismo, 
desenvolvendo-se em fins do século XVIII 
e início do século XIX, socializou um 
primeiro objeto que foi o corpo enquanto 
força de produção, força de trabalho. O 
controle da sociedade sobre os indivíduos 
não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa 
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no corpo, com o corpo. [...] O corpo é uma 
realidade bio-política. A medicina é uma 
estratégia bio-política. 

 

Os efeitos do discurso médico foi sentido dentro das 

grades da prisão. Segundo Silva (1997, p. 141),  
a higiene e a humanidade foram o cerne das 
preocupações sobre as prisões. A medicina 
social criticou o estado de higiene e a falta 
de projetos disciplinares que 
providenciassem a recuperação dos 
prisioneiros. 

 

Destarte, a prisão deveria ser melhorada para tornar os 

indivíduos bons cidadãos. Além disso, o discurso estava voltado 

ao homem delinquente, o grande causador da criminalidade. As 

ideias observadas no Brasil no fim do século XIX e início do XX 

acompanhavam o debate científico sobre o crime, cujos métodos 

de punição e de controle social estavam destinados ao tratamento 

do criminoso, visando neutralizar o doente-perigoso e eliminar 

os contágios. 

 

5 SÍNTESES CONCLUSIVAS 

 

a) A constituição do Estado-Nação no Brasil 

recebeu influência do pensamento jurídico português, pois 

muitos parlamentares constituintes eram egressos da 

Universidade de Coimbra; 
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b) A complexidade das relações sociais foi 

enfrentada na composição da Constituição de 1824 e na 

avaliação em torno do cidadão brasileiro; 

c) A possibilidade da criação do mito da identidade 

nacional sobreveio com a intentada unificação e homogeneização 

cultural; 

d) O tema da miscigenação abriu espaço para a 

formação de um pensamento racial, por meio de adaptações de 

teorias e ideias estrangeiras, afastadas do contexto brasileiro da 

época; 

e) O Código Criminal de 1830 e o de Processo 

Criminal de 1832 eram instrumentos destinados ao controle de 

grupos sociais vulneráveis, denominados perigosos. 

f) A dupla face do Estado fez prevalecer a estrutura 

patrimonialismo da sociedade, relativa à permanência de 

camadas superiores no poder.  

g) A Constituição Federal de 1891 acompanhou o 

debate internacional sobre a humanização do sistema penal e 

estabeleceu princípios destinados à individualização da pena, 

bem como à abolição das penas de galés, de banimento judicial e 

de morte.  

h) O Código Penal de 1890 sofreu muitas reformas, 

mas foi um sensível avanço em comparação ao diploma criminal 

de 1830. 
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i) O Código de Processo Penal do Rio Grande do 

Sul de 1898 se demonstrou muito burocrático e com constante 

presença de dispositivos inquisitoriais; 

j) Uma doutrina científica de interpretação da 

criminalidade e de seus efeitos foi amplamente difundida na 

administração do sistema penal no século XIX e início do XX, 

sob a ingerência do positivismo, da criminologia científica e da 

medicina social, objetivando a neutralização e o tratamento das 

pessoas infratoras. 
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II 

CRIMINOLOGIA E LITERATURA: UMA ANÁLISE DA 

OBRA O CORTIÇO 

Lucas e Silva Batista Pilau
1
 

Thales Vieira dos Santos
2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a fazer uma análise da obra O 

Cortiço, de Aluísio de Azevedo, partindo da perspectiva 

criminológica da época, século XIX, e aportando nos tempos 

atuais, século XXI, visando, através da Criminologia Crítica, 

demonstrar o anacronismo do discurso legitimador da 

criminologia positiva tradicional. Para tanto, escolheu-se como 

objeto uma emblemática produção literária há época. O intuito, 

então, consiste em abordar as diferentes teorias criminológicas 

sob um enfoque cultural – atentando para as similitudes e 

disparidades entre a obra e as correntes. Dessa forma, busca-se 

demonstrar como a construção de estereótipos configura-se 

presente tanto na obra literária quanto na criminologia positiva, 

bem como a sua necessária deslegitimação em âmbito teórico e 

de opinião pública. 

 

                                                           
1 Graduando em Direito pela Universidade Católica de Pelotas. 
2 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. 
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2 A CRIMINOLOGIA POSITIVA DO SÉCULO XIX 

 

Para o sucesso de nossa análise, é necessário, 

primeiramente, apontar as características da criminologia 

positivista, tendo em vista ter o presente trabalho o objetivo de 

demonstrar a influência desta na obra O Cortiço, de Aluísio de 

Azevedo, a qual, após, nos debruçaremos.  

Ao surgimento da criminologia como ciência atribui-se o 

ano de 1876, quando o médico Cesare Lombroso (1836-1909), 

ao comparar a fisionomia dos habitantes dos presídios com 

soldados alistados – esses tidos como “homens normais” e 

aqueles como da “raça de delinquentes” – publicou O homem 

delinquente, fundando, assim, a Escola positivista. A esta, ainda, 

se agregariam os estudos de Enrico Ferri e Rafaelle Garófalo, os 

quais, juntamente com Cesare Lombroso, comporiam a famosa 

“trindade do positivismo”1. 

Nada obstante, cabe, introdutoriamente, conceituar a 

nascente ciência frente à Escola clássica do direito penal. Ao 

contrário desta2, a qual possuía como objeto de estudo o delito, a 

Escola positivista “se concentraria nas causas antropológicas 

individuais, através das quais a sociedade moderna devia, e 

podia, solucionar o atraso de alguns sujeitos em adequar-se a ela 

                                                           
1ANITUA, Gabril Ignácio. “Histórias dos pensamentos 
criminológicos”. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 
2Composta por grandes nomes como CesareBeccaria na Itália, Jeremy 
Bentham na Inglaterra e AnselmvonFeuerbach na Alemanha. 
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e até mesmo os males que ela própria havia ocasionado”1, 

desviando, então, o foco do estudo para o delinquente.  

Ainda, outro ponto de diferenciação entre as Escolas 

encontra-se na conceituação da pena. Para a Escola clássica, as 

penas teriam a função de manter o pacto social firmado e 

deveriam basear-se no princípio da proporcionalidade - basilar no 

Iluminismo. Entretanto, na Escola positivista essas “deveriam 

ajustar-se ao grau de periculosidade social de cada indivíduo e 

isso seria transferido para a ideia de “tratamento”, que permitiria 

um maior controle das condições internas de prisões e 

manicômios”2 e, por outro lado, buscaria “justificar o que os 

sistemas punitivos faziam, que dificilmente poderiam ser 

justificados a partir das explicações retributivas e utilitaristas do 

pensamento ilustrado”3.  

Nesse diapasão, importante apontamento traz o penalista 

alemão Alessandro Baratta4. Este, inobstante demonstrar as 

diferenças que as Escolas possuem em suas raízes e suas 

ideologias, aponta que ambas, apesar de suas incongruências, 

servem a uma idêntica função de defesa social.  Assim, 

preleciona5 o professor alemão que: 

 
                                                           
1 ANITUA. Ob. cit., p. 302. 
2 Idem, p. 299. 
3 Idem. p.299. 
4BARATTA, Alessandro. “Criminologia Crítica e Crítica do Direito 
Penal: introdução à sociologia do direito penal”. Rio de Janeiro: Revan, 
2011. 
5 Idem. Pg. 41. 
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[...] tanto a Escola clássica quanto as 
escolas positivistas realizam um modelo de 
ciência penal integrada, ou seja, um modelo 
no qual ciência jurídica e concepção geral 
do homem e da sociedade estão 
estreitamente ligadas. Ainda que suas 
respectivas concepções do homem e da 
sociedade sejam profundamente diferentes, 
em ambos os casos nos encontramos, salvo 
exceções, em presença da afirmação de 
uma ideologia da defesa social, como nó 
teórico e político fundamental do sistema 
científico. 

 

Neste sentido contribuiu Enrico Ferri (1856-1929), 

discípulo de Lombroso, que “apresentou, em 1877, sua tese na 

qual tentava demonstrar que o livre-arbítrio era uma ficção”1, e 

acreditava que a pena tinha uma função de “repressão necessária 

para defender o organismo social, não contra decisões a-sociais, 

mas sim contra o estado perigoso de alguns indivíduos”2. Ferri, 

na Escola positivista, foi quem aproximou a criminologia da 

sociologia, subordinando “a tarefa criminológica à questão 

biológica e também à sociologia” e aproximando-se de ideias 

antiliberais, pois na sua opinião “tais garantias jurídicas - 

julgamento pelos jurados, presunção de inocência, in dubio pro 

reo - não têm sentido durante da necessária atuação que elimine 

esse determinismo individual”.  

Por fim, e não menos importante, o último representante 

da tríade italiana da Escola positivista, Rafaelle Garófalo, 

                                                           
1ANITUA. Ob. cit.,, p. 310. 
2 Idem. p. 311. 
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caracterizou-se por representar a ala mais conservadora do 

positivismo. Foi com ele que se introduziu a noção de 

“periculosidade” à criminologia positiva. Adepto das teorias 

deterministas, preocupou-se em construir o conceito de delito 

natural, o qual seria regido por dois sentimentos básicos – o de 

piedade e o de probidade – e sua incidência divergiria de 

sociedade para sociedade – pois à medida em que aqueles 

sentimentos se desenvolvessem, a sociedade consideraria delito 

tudo o que os maculasse. No que, então, Garófalo conferia aos 

desviantes o status de “inimigos naturais”, ao passo que estes 

careceriam de tais sentimentos, não sendo possível nenhuma 

medida ressocializadora. Desse modo, defendia as mais horríveis 

ideias de inoculação diante desses inimigos – como, por 

exemplo, a pena de morte –, devendo a lei penal atuar como 

dispositivo de seleção natural dos indivíduos na sociedade1.  

Tais ideias, ao aportarem em solo brasileiro, tiveram 

grande suporte, uma vez que já havia um movimento de 

aproximação entre médicos e juristas e uma busca pela 

higienização e disciplinarização das prisões, o que acabou por 

criar um parentesco entre doença e crime2. Portanto, é “a 

disciplinarização do espaço da prisão e do espaço social como 

                                                           
1Idem. p. 313-315 
2 RAUTER, Cristina. “Criminologia e subjetividade no Brasil”. Rio de 
Janeiro: Revan, 2003.pp. 30-31. 
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um todo que cria condições para a veiculação do discurso da 

criminologia no Brasil”1.  

A partir disso, nossos juristas buscaram adaptar o discurso 

da criminologia italiana à realidade brasileira, passando a estudar 

os costumes brasileiros e vinculá-los com a ideia de degeneração 

moral. Nesse sentido ensina Cristina Rauter2: 

 
O olhar dos criminólogos se volta para os 
costumes brasileiros: o carnaval, os 
sambas, os cangaceiros nordestinos, a 
mascigenação. Todos estes são indícios de 
uma incapacidade para o controle moral, 
que explica também a indolência para o 
trabalho, a tendência para o desrespeito à 
autoridade e finalmente para o crime. 

 
Entretanto, tal discurso, por ligar-se demasiadamente e 

explicitamente ao autoritarismo, “fracassa, do ponto de vista de 

sua penetração no Judiciário”3. 

 

3 O CORTIÇO 

 

Aluísio de Tancredo Gonçalves de Azevedo é considerado 

o precursor do Naturalismo, que se desenvolveu no final do 

século XIX, no Brasil. Este movimento literário foi uma vertente 

do Realismo, entretanto caracterizou-se por procurar integrar a 

literatura no grande movimento da ciência. Outrossim, 

                                                           
1 Idem, p. 32. 
2 Idem. Pg. 37. 
3 Idem, p. 39. 
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acompanhou o influxo do ideário determinista – para o qual o 

comportamento humano era determinado, em síntese, pela raça 

(fator biológico), meio (fator social) e o momento (fator 

histórico)1–, sendo um disseminador dessas ideias no Brasil. 

Nessa esteira, Lilia Schwarcz aduzirá que “a moda cientificista 

entra no país por meio da literatura e não da ciência”2. 

Com efeito, então, a obra começa apresentando o 

personagem João Romão e o surgimento de sua relação com a 

escrava Bertoleza. Inicialmente, João Romão, um imigrante 

português, é descrito como um jovem pobre e ambicioso, 

pretendo obter riqueza através do comércio. Na busca desse 

ideal, acaba por unir esforços com Bertoleza, angariando fundos 

para a compra de sua venda e, posteriormente, para criação do 

cortiço.  

A partir da edificação do cortiço, o foco narrativo 

transfere-se para a própria estalagem e seus habitantes, passando 

esta a constituir um personagem da história. Assim, a vida dos 

recém chegados moradores constitui-se como centro da obra, 

personificando o cortiço como o produto dos diversos seres que o 

compõe. Salienta-se, então, por toda obra, os sentimentos mais 

primitivos do ser humano – a luxúria, a inveja, a avareza -, ao 

passo que se atribui ao meio ambiente no qual os personagens 

                                                           
1AZEVEDO, Aluísio. “O Cortiço”. Apresentação de Francisco Achcar. 
São Paulo: Objetivo, 1999. pp. 7-8 
2SCHWARCZ, Lilia. “O espetáculo das raças: cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil – 1870-1930”. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. p. 32. 
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estão imersos a determinação para erupção de todas as suas 

condutas e vícios animalescos.  

Doravante, contrapõe-se o cortiço com a casa adjacente – 

pertencente ao personagem Miranda, português de família rica e 

aristocrática –, demonstrando que, apesar de sua origem social 

distinta – superior economicamente – baseada em uma educação 

moral e de bons costumes, também acaba por ser atingida pela 

rotina de vícios e degradação do cortiço. Destarte, reforça-se a 

importância do meio na prática das condutas humanas à medida 

que o cortiço reflete-se na personalidade dos membros da família 

de Miranda. Desse modo, pode-se inferir que por mais diversos 

que sejam os contextos sociais, econômicos e culturais dos 

personagens, há o liame natural ligando-os como seres humanos, 

detentores dos mesmos desejos e instintos e vulneráveis à 

contaminação do espaço em que habitam. 

Contudo, esse nexo de contato natural entre os seres não é 

equânime, sendo escalonado pelo próprio autor com base na 

questão racial dos personagens, como exemplifica-se neste trecho 

da obra: “[...] Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e 

procurava instintivamente homem numa raça superior à sua”1. 

Percebe-se, assim, que a elaboração de cada personagem leva em 

consideração a raça, determinando suas condutas e características 

de personalidade. Diante disso, constrói-se os estereótipos raciais 

                                                           
1 Aluísio de Azevedo. O Cortiço. Apresentação de Francisco Achcar. 
São Paulo: Objetivo. 1999. Pg. 16. 
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identificáveis nos diversos grupos abordados – negros, mulatos, 

cafuzos, brancos (portugueses e italianos) - e que são diretamente 

afetados pela convivência, pelo espaço geográfico brasileiro – 

clima quente, natureza primitiva e a hibridização social, 

conforme afere-se pela conceituação a seguir: 

 

João Romão. O personagem principal da obra – se assim 

pode-se caracterizá-lo, ao passo que o próprio cortiço incorpora 

figura central por onde permeiam-se todos os atos – é retratado 

como um português avarento e obstinado a fazer riqueza. Logo 

no início, a obsessão de João Romão é retratada no esforço para 

obtenção de sua venda, bem como na aproximação – e união de 

propósitos – com a personagem Bertoleza, até então escrava. 

Dessa obstinação, surge a ideia da construção de um cortiço, o 

qual fomentaria as vendas de seu comércio e possibilitaria nova 

fonte própria de renda. A partir da edificação da estalagem, o 

foco narrativo desloca-se de João Romão para o Cortiço, 

personificado em sua estrutura física e formado pelas histórias de 

seus habitantes.  

João Romão, descrito, reiteradamente, por sua ambição e 

avareza, encarna a figura do português que vem ao Brasil com o 

objetivo de enriquecer a qualquer custo, enquanto é visto pelas 

personagens nativas como sujeito integrante de uma raça 

superior. Contudo, apesar desta valoração, o personagem é 

extremamente satirizado e exaltado em seus defeitos pelo autor. 

Resta, ao final da obra, como o eterno insatisfeito – pois quando 
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realiza o desejo de enriquecer, continua inconformado e passa, 

então, a sonhar com um título de nobreza –, homem egoísta que 

para atingir seus objetivos é capaz de qualquer ato – alcançando 

o ápice quando trai a personagem Bertoleza, cuja qual foi 

determinante para sua ascensão financeira, criando as 

circunstâncias de sua morte.  

 

Bertoleza. Escrava, cafuza e assídua trabalhadora, 

Bertoleza é essencial para a criação do Cortiço, envolvendo-se, 

no início da obra, com João Romão, o qual considera de uma 

raça superior por ser branco e português. Ao longo da história, 

apesar de crer estar em liberdade – eis que João Romão forjou a 

carta de alforria de seu antigo senhor – acaba aliando-se ao 

português, no qual confiava piamente, tornando-se instrumento 

dos objetivos desse – o qual se aproveitava da pouca instrução 

intelectual da companheira. Encarna a miscigenação brasileira, 

eis que é considerada como cafuza – produto da mistura das 

raças índia e negra, notadamente tomadas como primitivas pelo 

autor ao longo da obra -, bem como infere-se sua marginalização 

pelo pensamento elitista da época.    

 

Rita Baiana. Mulata, atrevida e sensual. Traduz o jeito 

alegre e extrovertido do povo brasileiro, sendo famosa por suas 

“patuscadas” e pela forma que dança o samba. Inicialmente, 

surge no cortiço enamorada de Firmo – mulato capoeirista -, 

porém, no desenrolar da história, acaba por despertar a paixão de 
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Jerônimo – português, trabalhador incansável e recém instalado 

na estalagem -, constituindo um triângulo amoroso entre os 

personagens. Em razão desta relação, Jerônimo acaba por 

assassinar Firmo, abandonar a esposa e ir conviver com Rita 

Baiana. Dessa convivência, Jerônimo passa a “abrasileirar-se”, 

renegando os costumes de sua terra natal ao tempo que assume as 

características próprias da companheira. 

Assim, o autor dá ênfase à forma de vida de Rita Baiana, a 

qual pauta-se em festas, samba e bebida. Exalta-se o jeito 

malandro e despreocupado de viver, salientando-se a sua 

perniciosidade à medida que destrói os antigos vínculos 

familiares de Jerônimo – principalmente o referente ao cuidado e 

ao carinho com a filha deste.  

 

Pombinha. Encarna a pureza, a doçura. Criada para um 

bom casamento, incorpora a esperança de todos os moradores do 

cortiço em uma vida nobre. Por diversas vezes, quando retratada 

pelos companheiros de estalagem, comenta-se que o cortiço não 

seria seu lugar, pois seu comportamento sofisticado e inteligência 

aguçada contrastam diametralmente com o animalesco e 

instintivo cortiço. Entretanto, através da influência do meio em 

que vive, bem como de sua madrinha – uma concubina francesa 

–, acaba por sucumbir aos anseios e desejos da carne. Assim, 

após finalmente casar-se, abandona seu marido para viver da 

prostituição.  
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Miranda. A história deste personagem pode ser dividida 

em duas: em um primeiro momento, Miranda aparece na história 

como típico português avarento que alimenta sentimentos de 

ciúmes em relação ao seu vizinho, o criador do cortiço, João 

Romão, que prosperava em seu negócio. A relação de 

dependência financeira com sua mulher, Estela, sua dúvida no 

que tange à paternidade da menina Zulmira e as poucas chances 

de atingir seu objetivo no Brasil - fazer riqueza - o trazem como 

um personagem insatisfeito com a sua vida. Já em um segundo 

momento, Miranda reaparece na narrativa de forma mais 

frequente, principalmente quando recebe um título de nobreza - o 

qual torna-se objetivo maior de seu vizinho João Romão, 

invertendo-se o papel na relação de ciúmes, pois este passa a 

invejá-lo. No final da história - visando absorver o patrimônio do 

vizinho - Miranda aceita que sua filha Zulmira case com o 

personagem João Romão.  

 

Jerônimo. Português de proporções hercúleas, 

caracterizado por sua força e determinação ao trabalho. Casado 

com Piedade e pai de X, vive para família, mas sem esquecer sua 

terra natal, cuja qual é rememorada todas as noites em seus 

fados. Surge na história ao mudar-se para o cortiço para trabalhar 

na pedreira de João Romão – a qual se encontra atrás da 

estalagem. Nesse interim, acaba por conhecer Rita Baiana, vindo 

a apaixonar-se por ela. O personagem, então, passa por uma 

metamorfose. Jerônimo abandona sua disposição para o trabalho, 
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o cuidado com a família e os costumes portugueses. Passa, assim, 

a incorporar o estilo de vida de Rita Baiana, adquirindo o gosto 

pela cachaça e café, assim como substitui o fado português pelo 

samba.  

 

4 CRÍTICA 

 

Foi sob a influência do ideário determinista – o qual 

também foi fundamental para o surgimentoda criminologia da 

época através da Escola Positivista – que Aluísio de Azevedo 

escreveu “O Cortiço”. Uma análise dos pontos em relevo dessa 

obra, desde os estereótipos combinados com as condições 

socioeconômicas até o foco nas raças dos personagens, nos 

demonstram que o mesmo determinismo atravessou mais de um 

século, vindo a sobejar em nossos dias atuais – no que se salienta 

seu influxo na seleção perpetrada pelo sistema penal. E é sobre 

isso que particularmente versa o presente trabalho: a necessária 

superação da criminologia positivista (por meio de uma interface 

comparativa ao movimento naturalista que influenciou o 

nascimento da obra). 

É partindo do referencial teórico da Criminologia Crítica, 

através de um de seus maiores expoentes, Alessandro Baratta, 

que teremos instrumentos para uma crítica dos efeitos que o 

arcabouço penal brasileiro traz à pessoa do desviante. Este, que 

foi estereotipado pela criminologia positiva, restou projetado no 

imaginário coletivo por meio de atributos culturais e biológicos e 
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encontra-se vinculado com a ideologia da defesa social. Desta 

feita, o sistema penal acaba por mirar suas consequências 

nefastas para os estigmatizados socialmente – no que a questão 

racial configura-se fator crucial. 

Como bem define Alessandro Baratta, “a ideologia da 

defesa social (ou do “fim”) nasceu contemporaneamente à 

revolução burguesa, e, enquanto a ciência e a codificação penal 

se impunham como elemento essencial do sistema jurídico 

burguês, aquela assumia o predomínio ideológico dentro do 

específico setor penal1”. Portanto, o sistema penal que serve à 

ideologia social visa principalmente a “paz social” (de quem¿) e 

não conter o poder punitivo e suas possíveis arbitrariedades. Essa 

“paz social” é inserida por Baratta em nosso sistema 

socioeconômico, o qual visa proteger um grupo dominante e 

neutralizar àqueles que dele não fazem parte.  

Com a análise da obra O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, 

que foi escrita com grande influência do pensamento 

determinista, assim como a criminologia positiva, no qual esta 

também, de acordo com Baratta2, era utilizada pela classe 

dominante como instrumento de defesa social – através da 

construção de um modelo de ciência penal integrada –, nota-se 

que o fenômeno do estabelecimento de estereótipos atravessou 

mais de um século e remanesce na tentativa de legitimação 

racional (?) do sistema penal brasileiro – que ainda 
                                                           
1BARATTA, Alessandro. Idem, p. 41.  
2Idem. p. 41. 
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principalmente pauta-se num escopo de proteção (de quem?) 

social. 

Pode-se concluir que o mesmo pensamento criminológico, 

baseado na determinação natural do homem, subsiste há mais de 

cem anos. A ideia de estereótipos, que Aluísio de Azevedo traz 

muito bem em sua obra, é também determinante na seletividade 

operada pelas instâncias criminais.Com algumas mudanças, por 

óbvio, e de acordo com o sistema socioeconômico capitalista que 

preza pelo excedente de mercado – logo, o direito penal torna-se, 

necessariamente, a expressão de um poder de classe1. Nesse 

sentido, preleciona Wacquant acerca da (ininterrupta) 

criminalização dos pobres e negros2: 
Em tais condições, desenvolver o Estado 
penal para responder às desordens 
suscitadas pela desregulamentação da 
economia, pela dessocialização do trabalho 
assalariado e pela pauperização relativa e 
absoluta de amplos contigentes do 
proleariado urbano, aumentando os meios, 
a amplitude e a intensidade da intervenção 
do aparelho judicial e judiciário, equivale a 
(r)estabelecer uma verdadeira ditadura 

sobre os pobres. 
Além disso, destacamos outro fenômeno característico de 

nossa sociedade que corrobora para a instalação do estereótipo 

do criminoso e busca orientar as instâncias criminais na sua ação: 

a mídia. O reforço desta sobre a imagem do criminoso demarca a 

                                                           
1DE GIORGI, Alessandro. “A miséria governada através do sistema 
penal”. Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 36. 
2WACQUANT, Loïc. “As prisões da miséria”. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. Pg. 10. 
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fronteira da criminalização, determinando, de forma maniqueísta, 

entre as pessoas de “bem” e as pessoas “más” – como se tais 

atributos fossem inatos ao ser humano. Ademais, a vertente 

pejorativa de tal estigmatizaçãoatinge primordialmente aqueles 

advindos das classes sociais economicamente mais débeis – as 

quais estão intimamente ligadas à histórica exclusão racial 

desenvolvida em nosso país. Sobre o assunto, o seguinte trecho 

de Elbert1 é bastante esclarecedor: 
Deve-se reconhecer, por certo, que a 
vitimização de membros de classes médias 
e altas cresceu, e que alguns casos - como o 
dos sequestrosextorsivos - geraram um 
alarme compreensível entre os setores 
sociais favorecidos, radicados em locais 
com os melhores níveis de proteção 
privada. Isso explica a descomunal 
repercussão midiática que alcançam os 
roubos em bairros ricos, em que pese sua 
escassa representatividade estatística, 
devido à insegurança psicológica que 
desperta nas classes altas. 

 

No mesmo sentido,Wacquant2 considera que: 
Isso é dizer que a alternativa entre o 
tratamento social da miséria e de seus 
correlatos – ancorado numa visão de longo 
prazo guiada pelos valores de justiça social 

                                                           
1 ELBERT, Carlos Alberto. “O populismo penal: realidade transitória 
ou definitiva?”. In. “Direito penal e política criminal no terceiro 
milênio: perspectivas e tendências” [recurso eletrônico]. Congresso 
Internacional em Direito Penal, 8. Congresso Transdisciplinar de 
Estudos Criminais; Org. Fabio Roberto D‟Avila. – Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2011. Pg. 61. 
2WACQUANT. Ob. cit., pg. 08.  
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e de solidariedade – e seu tratamento penal 
– que visa as parcelas mais refratárias do 
subproletariado – se concentra no curto 
prazo dos ciclos eleitorais e dos pânicos 
orquestrados por uma máquina midiática 
fora de controle. 

Destarte, através de um movimento cíclico – sociedade » 

mídia » sociedade – dissemina-se a exclusão social, cindindo a 

sociedade entre “justos” e “injustos”, “probos” e “bandidos”, 

numa forma essencialista1 de composição social. Nesse 

sentido,Jock Young afirma que “o essencialismo pode envolver a 

crença de que a tradição de um grupo origina uma essência 

(essencialismo cultural), ou então uma crença de que esta cultura 

e padrões de comportamento são caucionados por diferenças 

biológicas (essencialismo biológico)2”.Percebe-se, então, que 

tanto o naturalismo literário brasileiro quanto a criminologia 

positiva por aqui desenvolvida praticam a essencialização, seja 

cultural ou biológica, dos grupos sociais. 

Em um mundo excludente que desmorona frente ao 

vazamento da diversidade num molde essencialista, que enseja o 

conflito e a demonização do diverso3, Young, pautado no 

trabalho de Eric Hobsbawn em “A Era dos Extremos”, preconiza 

que a identidade acaba por ser inventada no momento exato em 

                                                           
1 Utiliza-se o conceito de Jack Young, para o qual: “o essencialismo é 
uma estratégia suprema de exclusionismo: separa grupos humanos com 
base na sua cultura ou na sua natureza”. (YOUNG, Jock. A Sociedade 
Excludente: Exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 156) 
2Idem, p. 158 
3 Idem, p. 217 
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que a comunidade entra emcolapso - cuja definição sempre 

opera-se exclusivamente (pois inclusão demanda exclusão)1. 

Nessa (re)construção, ZygmuntBauman, aludindo Sigmund 

Freud, em “O mal-estar na civilização”,  estabelece a tenção 

entre dois valores indispensáveis, porém inconciliáveis, na 

civilização: liberdade individual e segurança2.É a partir desse 

desejo de segurança ontológica que surge o impulso de 

demonizar o diferente3, o qual se potencializa nos momentos de 

transição da sociedade – seja na importação do ideário 

determinista no Brasil ao final do século XIX como resposta à 

crise escravista4 ou na edificação do Estado-penal, e subsequente 

criminalização das etnias marginalizadas (negros e imigrantes), 

após a crise do fordismo5. 

O que, contudo, não se pode mais tolerar é a reprodução 

dos conceitos deterministas pelo aparato punitivo estatal – assim 

como a sua perpetuação no senso comum, refletindo-se nas 

produções culturais como, por exemplo, na literatura. Com 

intuito de proceder à superação desse anacronismo teórico, a 

Criminologia Crítica pretende uma análise materialista 

(econômico-política) do desvio, através da adoção do ponto de 
                                                           
1 Idem. pp. 239-240. Ainda, na criminologia crítica, em obra já citada, 
Alessandro Baratta, ao tratar a relação do preso com a sociedade, já 
preleciona a impossibilidade de ao mesmo tempo excluir e incluir. p. 
186 
2 BAUMAN, Zygmunt. “A ética é possível num mundo de 
consumidores?”. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. pp. 123-124. 
3 YOUNG. Ob. cit., p. 241. 
4 SCHWARCZ, Lilia. Ob. cit., p. 18.  
5DE GIORGI. Ob. cit.,.pp. 94-101. 
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vista do interesse das classes subalternas1 – as estigmatizadas 

historicamente:seja pelo determinismo (darwinismo e 

evolucionismo social), pela criminologia positiva ou pelo 

naturalismo literário.  

Para sua superação, portanto, deve-se, primeiramente, 

compreender o sistema penal como instrumento de conservação e 

reprodução das relações sociais de desigualdade. Posteriormente, 

acredita-se que se configura premente atentar para a quarta 

indicação de estratégia para uma política criminal das classes 

subalternas, preconizada por Baratta, qual seja: “a máxima 

consideração à função da opinião pública e dos processos 

ideológicos e psicológicos que nesta se desenvolvem‟‟. Desse 

modo, os estereótipos de criminalidade advindos do senso 

comum – no quea criminologia positiva possui papel 

fundamental para sua reprodução – devem ser cotidianamente 

deslegitimados2.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os ideais deterministas – principalmente no que tange as 

premissas biológicas – não se fizeram sentir, como procuramos 

demonstrar, em nosso país, apenas na importação da 

criminologia positiva italiana. Doravante, também se fez presente 

na produção cultural – especificamente na literatura – brasileira. 
                                                           
1 BARATTA Ob. cit., pp. 197-199. 
2 Idem, pp. 199-205. 



60 
 

Destarte, sua disseminação como teoria legitimadora do 

sistema penal, assim como na imaginação e crença da opinião 

comum, foi extremamente poderosa. Nada obstantetodo o 

processo de deslegitimação imposto – no que a Criminologia 

Crítica desferiu importante golpe –, essas convicções ainda 

perpetuam-se em ambos os planos.  

Portanto, imprescindível pontuarmos diariamente – e que, 

saliente-se, não somente no plano acadêmico – as imperfeições e 

perversidades da construção de estereótipos sob um viés 

determinista, excludente e ratificador das maiores violências 

sociais. Ademais, tal militância torna-se ainda mais premente no 

âmbito das ciências criminais, nas quais a criminologia positiva 

remanesce insistentemente. Nesse sentido, os postulados da 

Criminologia Crítica nos legam subsídios para romper com 

discurso falacioso propalado nas instâncias criminais – através da 

percepção do direito penal sob o viés das classes subalternas.  

É nesse sentido que militamos.  
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III 

A CRIMINALIDADE ESCRAVA DURANTE O SÉCULO 

XIX NO RIO GRANDE DO SUL
 1
 

Larissa Copatti Dogenski
2
 

 

1 Pressupostos historiográficos 

 

A historiografia gaúcha apenas recentemente tem trazido 

o tema da escravidão e da presença negra no Rio Grande do Sul 

para o centro de seus debates. Até fins da primeira metade do 

século XX, aproximadamente, o que tínhamos era inúmeros 

relatos de viajantes e cronistas, gaúchos ou não, que registravam 

suas impressões a respeito do que viam no estado, sem, 

entretanto, problematizá-las em um contexto histórico. Conforme 

Ieda Gutfreid, 
 

o resgate da historia do negro no Rio 
Grande do Sul é recente, permitindo 
afirmar que a identidade criada pelos 
historiadores para o gaúcho e o Rio Grande 
do Sul não apresenta correspondência in 

totum com a realidade objetiva do processo 
histórico em si (GUTFREID, 1990, p. 176) 
[grifo original]. 

 

                                                           
1 Agradeço ao Prof. Dr. Paulo Ricardo Pezat, do Departamento de 
História da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, e ao Prof. Ms. 
Bruno Rotta Almeida, da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Pelotas – UFPel, pela leitura do presente capítulo. 
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel.  
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Um exemplo disso são os escritos feitos pelo botânico, 

naturalista e viajante francês Auguste Saint-Hilaire1 que, entre os 

anos de 1820 e 1821, esteve em território gaúcho realizando 

pesquisas e fazendo observações a respeito do território. Em seu 

relato de viagem2, Saint-Hilaire descreveu a flora, a fauna, a 

geografia e a história do Rio Grande do Sul, além de incluir 

referências à população do estado, apresentando alguns poucos 

dados a respeito dos negros, escravos ou não. Em Pelotas, cidade 

que teve sua economia centrada nas charqueadas e no trabalho 

escravo durante praticamente todo o século XIX, muitos 

memorialistas, como Fernando Osorio3, não traziam o negro ou a 

                                                           
1 Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779-1853) 
chegou ao Brasil no ano de 1816. Membro da aristocracia francesa, no 
ano de 1789, passa a residir em Hamburgo, na Alemanha, onde entra 
em contato com os estudos de Humboldt e Bonpland, naturalistas que 
percorreram a América do Sul. De volta à Franca, passa a estudar 
botânica no Museu de História Natural da França. A partir de então, 
visando seus anseios de contribuir com novas descobertas para o 
Museu, o naturalista viaja ao Brasil em 1816, acompanhando a missão 
oficial da Embaixada de Duque de Luxemburgo. Conforme 
GALMARINO, Estela Machado Winter. Viagem de Auguste Saint-

Hilaire ao Rio Grande do Sul (1820-1821): o que torna legítima a 
apreensão de um monumento enquanto documento. Porto Alegre, 
UFRGS, 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2008, p. 8. 
2 Ver SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao Rio Grande do Sul. 
Tradução de Adroaldo Mesquita da Costa. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2002. 
3 Fernando Luis Osorio era formado em Direito pela Universidade de 
São Paulo. Em Pelotas, atuava como advogado, porém, sempre se 
mantendo politicamente ativo. Em 1881, com a cisão do Partido Liberal 
Rio-Grandense, fundou o jornal pelotense A Discussão, órgão diário do 
Partido da Dissidência Liberal, de cunho republicano. Além disso, foi 
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escravidão para o centro de seus debates1. Conforme Caiuá 

Cardoso Al-Alam, 
 

para estes memorialistas, a historia local 
prescinda de notas e dados sobre a vida dos 
populares, das pessoas ditas comuns. O que 
importava eram os grandes homens, os 
grandes fatos – descartava-se a vida 
cotidiana das ruas. A historia se 
apresentava como um campo linear, se 
conflitos, sem problematizações, como 
num memorial. E quando a vida das 
pessoas ditas comuns aparecia nestes 
relatos descritos como históricos, aparecia 
carregada de uma visão relacionada ao 
exótico, ao folclore, o dito “primitivo”, de 
valoração negativa, ou seja, aquilo que não 
merece fazer parte da “grande cultura” 
(AL-ALAM, 2008, p. 34). 

 
A partir da segunda metade do século XX, o negro e o 

processo de escravidão negra no Brasil passam a ser temas cada 

vez mais presentes na historiografia, tendo por expoente autores 

como Fernando Henrique Cardoso2, Octavio Ianny3 e Florestan 

                                                                                                                    
deputado provincial por duas legislaturas. Conforme MAGALHÃES, 
Mario Osorio. Fernando Luís Osorio – notícia biográfica. IN: OSORIO, 
Fernando Luis. Notícia da Proclamação da República em Pelotas. 

Pelotas: Diário Popular, 2011, p. 35-48.  
1 Ver OSORIO, Fernando Luis. A cidade de Pelotas. v. 1. Pelotas: 
Armazém Literário, 1997. 
2 Ver CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no 

Brasil Meridional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
3 Ver IANNY, Octavio. As metamorfoses do escravo. São Paulo: Difel, 
1962. 
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Fernandes1. Posteriormente, no Rio Grande do Sul, a questão 

passa a ser debatida por autores como Mário Maestri2 e Paulo 

Roberto Staudt Moreira3, sendo que este último também realizou 

investigações a respeito da criminalidade popular na cidade de 

Porto Alegre4. Estas recentes contribuições em muito 

colaboraram para a formação de um novo campo de visão a 

respeito da História gaúcha. O desenvolvimento de novas 

metodologias de pesquisa historiográfica no decorrer do século 

XX, como as vinculadas à Escola dos Annales e à História Social 

e Cultural, também colaboraram para que houvesse uma re-

interpretação histórica do período em questão, introduzindo-se 

nos debates historiográficos agentes históricos até então 

desconhecidos, ou simplesmente ignorados, pela historiografia 

tradicional.  

O que o presente trabalho se propõe é justamente 

promover uma revisão bibliográfica a respeito da escravidão e da 

criminalização do escravo durante o século XIX, mais 

detidamente durante o período imperial brasileiro (1822-1889), 

no Rio Grande do Sul. Com isso, pretende-se analisar o que até 

                                                           
1 Ver FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de 

classes. São Paulo: Dominus Editora, 1965. 
2 Ver MAESTRI, Mário. A charqueada e a gênese do escravismo 

gaúcho. Porto Alegre: EST Edições, 1984. 
3 Ver MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Os cativos e os homens de 

bem: experiências negras no espaço urbano (Porto Alegre, 1858-1888). 
Porto Alegre, EST Edições, 2003. 
4 Ver MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Entre o deboche e a rapina: os 
cenários sociais da criminalidade popular em Porto Alegre. Porto 
Alegre: UFRGS, 1993. 
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então se produziu a respeito da criminalização escrava pela 

historiografia, buscando-se contribuir com possíveis novas 

conclusões a respeito.  

 

2 A escravidão no Rio Grande do Sul do século XIX 

 

A pecuária era a mais importante atividade econômica do 

Rio Grande do Sul durante o século XIX, principalmente através 

da produção de charque que, no ano de 1821, já se apresentava 

como o principal produto na pauta de exportações da província, 

seguido do couro, outro artigo produzido nas charqueadas1. 

Outros produtos oriundos de atividades primárias, como o trigo, 

também tinham seu lugar na lista de exportações da província, 

porém com menor importância econômica. 

Tem-se o conhecimento de que a primeira charqueada da 

região fora estabelecida em Pelotas, no ano de 1780, por José 

Pinto Martins2, cearense que, em fins dos anos 1770, recebeu 

uma sesmaria do então governador Gomes Freire de Andrade às 

                                                           
1 Desde o ano de 1821, o charque figurava como o principal produto na 
pauta de exportações do Rio Grande do Sul. No ano de 1861, o mesmo 
representava 37,7% do volume de exportações da província, seguido 
pelo couro, com 37,2%. Assim, as charqueadas eram responsáveis por 
74,9% do total das exportações do Rio Grande do Sul. Conforme 
ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. Idade, sexo, ocupação e nacionalidade 
dos escravos charqueadores (1780-1888). IN: Estudos ibero-

americanos, Porto Alegre, v. XVI, n. 1 e 2, jul. e dez., 1990, p. 30.  
2 Conforme OSORIO, Fernando Luis. A cidade de Pelotas. v. 1. 
Pelotas: Armazém Literário, 1997, p. 51. 
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margens do arroio Pelotas, ali instalando seu estabelecimento1. 

Segundo Jorge Euzébio Assumpção, “embora o ato de charquear 

já fosse conhecido na região, ele alcançou maior estabilidade 

com os estabelecimentos pelotenses” (ASSUMPÇÃO, 1990, p. 

29). 

A mão-de-obra escrava foi essencial para o 

desenvolvimento do contexto observado. Isso se deu, 

principalmente, diante da recusa de homens livres a trabalharem 

nas charqueadas, boa parte em razão das condições de vida e 

labuta, em nada favoráveis, que estes locais ofereciam, o que 

fazia com que a sua grande maioria buscasse trabalho longe dos 

estabelecimentos saladeris. Com o grande número de exportações 

advindas da produção charqueadora, a mesma demandava cada 

vez mais mão-de-obra para sua manutenção, o que resultou na 

vinda de um significativo número de escravos para o sul do 

Brasil. Conforme Fernando Henrique Cardoso, 
 

não se possui os números dos escravos 
importados para a exploração do charque, 
mas sabe-se – pelas estatísticas 
demográficas – que nas áreas das 
charqueadas a população escrava era 
considerável. Cada charqueada ocupava, 
em média, como se depreende da leitura de 

                                                           
1 É importante constar que, em tempos anteriores a 1780, o gado era 
abatido apenas para o aproveitamento do couro. Segundo Fernando 
Henrique Cardoso, “a salga e subsequente secagem das carnes existiam 
apenas para o uso das estâncias. Só a partir do estabelecimento de Pinto 
Martins (1780) houve a comercialização regular do produto”. Conforme 
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil 

Meridional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 77. 
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Saint-Hilaire. Couty confirma a afirmação, 
referindo-se ao período do fim do século: 
„as boas charqueadas de Pelotas têm de 60 
a 90 escravos: todas possuem, além disso, 
alguns trabalhadores livres‟. Em 1833 
havia, fora os pardos livres, 5.000 negros 
nas charqueadas de Pelotas (CARDOSO, 
2011, p. 79). 

 
Na maior parte das vezes, os escravos eram trazidos de 

possessões portuguesas na África, como Angola e Moçambique. 

Através do estudo de Jorge Euzébio Assumpção1, feito com base 

em processos de inventário e testamentos deixados por 

charqueadores da freguesia de Pelotas, tem-se o conhecimento de 

diversos dados a respeito da origem, idade e sexo dos cativos, o 

que pode melhor esclarecer a composição da mão-de-obra 

utilizada nos estabelecimentos saladeris do período em estudo. 

Nas charqueadas pelotenses, entre os anos 1780 e 1831, 

o número total de escravos chegou a 5222. Em meio àqueles que 

possuíam origem conhecida3, percebemos que nem todos 

provinham do continente africano, visto que 43,76% declararam 

ser crioulos. Os 56,23% restantes declararam possuir origem 

africana, sendo a maioria proveniente de Angola e Costa da 

Mina4. Além disso, a maior parte destes escravos possuía até 40 

                                                           
1 Conforme ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. Idade, sexo, ocupação e 
nacionalidade dos escravos charqueadores (1780-1888). IN: Estudos 

ibero-americanos, Porto Alegre, v. XVI, n. 1 e 2, jul. e dez., 1990, p. 
29-46. 
2 Idem, p. 31. 
3 Deste número total de escravos, apenas 60% declarou sua origem.  
4 A região da Costa da Mina corresponde ao atual Golfo da Guiné. 
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anos de idade1 e eram do sexo masculino2. Entre os anos de 1831 

e 18503, o número total de escravos diminui para 2104. Porém, 

Jorge Euzébio Assumpção alerta que “o reduzido número de 

inventários encontrados, neste espaço de tempo, não permite uma 

conclusão definitiva sobre os efeitos que a lei de 1831 teve no 

Rio Grande do Sul” (ASSUMPÇÃO, 1990, p. 33) e, quanto a 

esses efeitos, seria justamente a redução no número de escravos 

oriundos do continente africano e um aumento no número de 

cativos crioulos. Mesmo assim, o que percebemos é um número 

excessivo de escravos com origem não declarada, sendo em torno 

de 88,6% do total. Além disso, percebemos que a maior parte dos 

cativos possuía menos de 40 anos5 e a predominância do sexo 

masculino6. Durante o período de 1851 a 18887, o número total 

de escravos aumenta para 16048. Destes, 25,4% eram crioulos e 

39,9% declararam possuir origens africanas. Mesmo com a 

                                                           
1 Ignorando-se o número de escravos que não declararam sua idade, 
71,12% dos demais declararam possuir até 40 anos de idade. 
2 Em torno de 82,6% do total de escravos. 
3 Período este compreendido entre a aprovação da Lei Feijó, 
pejorativamente conhecida por “lei para inglês ver”, que tentava proibir 
o tráfico de escravos para o Brasil, mas que, no entanto, mostrou-se 
ineficaz; e a Lei Euzébio de Queiros, que tornou ilegal definitivamente 
o tráfico de escravos africanos para o Brasil.  
4 Idem, p. 33. 
5 O que representa em torno de 58,82% do total de escravos, ignorando-
se aqueles que não declararam sua idade, em torno de 2,85%. 
6 Em torno de 85,7% do número total. 
7 Período este compreendido entre a aprovação da Lei Euzébio de 

Queiros, que extinguiu o tráfico transatlântico de escravos, e a 
aprovação da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.  
8 Idem, p. 35. 
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extinção do tráfico negreiro em 1850, percebemos que a 

predominância continua sendo de cativos oriundos do continente 

africano. Porém, o que vemos neste período é certo 

“envelhecimento” da população escrava, visto que a quantidade 

de cativos com menos de 40 anos de idade1 diminuiu se 

compararmos a períodos anteriores, além da predominância do 

sexo masculino2. Isso acontece justamente pelo fato de se utilizar 

o trabalho do cativo até suas últimas forças, visto que o tráfico 

havia sido extinto. 

Assim, pode-se dizer que, desde a implantação das 

primeiras charqueadas na metade sul da província gaúcha, a mão-

de-obra escrava passou a ser utilizada em grande escala, ao 

menos nestes estabelecimentos, cujos produtos tinham grande 

importância na economia do Rio Grande do Sul. Desta forma, os 

negros africanos ingressaram na sociedade gaúcha, ainda em 

formação, contribuindo não só com seu trabalho, mas também 

em diversas formas de manifestações culturais. 

A imposição da vida difícil nas charqueadas e do 

trabalho forçado fez com que muitos escravos se insurgissem em 

busca principalmente, de liberdade. As numerosas revoltas dos 

cativos, não só no Rio Grande do Sul, mas nos demais redutos 

escravocratas do país, fizeram com que o Código Criminal de 

                                                           
1 Os escravos com menos de 40 anos de idade representavam em torno 
de 45,9%, enquanto que os demais somavam 47,5% do número total, 
ignorando-se aqueles que não declaravam sua idade, em torno de 6,6%. 
2 Em torno de 87,8% do número total de escravos. 
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1830 previsse, especificamente, a insurgência escrava como 

crime. 

 

3 A prática criminosa como forma de resistência 

 

A resistência do trabalhador escravizado diante de sua 

condição poderia se dar de diferentes formas, tanto coletivas 

quanto individuais: pela fuga, pela formação de quilombos, por 

insurreições, pela prática criminosa e até mesmo através do 

suicídio. Segundo Mário Maestri, “a possibilidade de uma 

sublevação aterrorizava os escravistas” (MAESTRI, 2010, p. 

123). Tanto que o Código Criminal de 18301 passou a prever, em 

seu artigo 113 e seguintes, o crime de insurreição, ou seja, o 

motim de vinte ou mais cativos que, usando de força e violência, 

buscassem haver sua liberdade: 
 

Art. 113. Julgar-se-á cometido este crime, 
retinindo-se vinte ou mais escravos para 
haverem a liberdade por meio da força.  
Penas – Aos cabeças – de morte no grau 
máximo; de galés perpétuas no médio; e 
por quinze anos no mínimo; – aos mais – 
açoites.  
Art. 114. Se os cabeças da insurreição 
forem pessoas livres, incorrerão nas 
mesmas penas impostas, no artigo 

                                                           
1 Conforme BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar 
o Código Criminal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. 
Acesso em 10/07/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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antecedente, aos cabeças, quando são 
escravos.  
Art. 115. Ajudar, excitar, ou aconselhar 
escravos à insurgir-se, fornecendo-lhes 
armas, munições, ou outros meios para o 
mesmo fim.  
Penas – de prisão com trabalho por vinte 
anos no grau máximo; por doze no médio; 
e por oito no mínimo1.  

 
O temor dos senhores quanto à ocorrência de motins e 

complôs era perceptível nos locais de trabalho dos cativos. Ali, 

facilmente se via a presença de feitores e agregados, responsáveis 

pela manutenção da ordem do local e da vigilância dos 

trabalhadores que, principalmente através da coerção física, 

impunham ao cativo o trabalho forçado. Além disso, tal 

vigilância se fazia necessária em razão do desinteresse do 

escravo ao trabalho, o que acabava onerando a produção, pois “o 

sistema escravista aniquilava tendencialmente a iniciativa, o 

interesse e as forças do produtor direto” (MAESTRI, 2010, p. 

109). 

Assim, de acordo com Mario Maestri, 
 

o Código Criminal escravista reduzia a um 
só crime – insurreição – fenômenos servis 
de significados diversos: tentativas 
coletivas de fuga; explosões servis contra 
um feitor odiado, e até mesmo, movimento 
contra a ordem escravista. Em geral, é 

                                                           
1 Todos os textos provenientes de documentos da época e utilizados 
neste trabalho foram adequados, no momento de sua transcrição, às 
normas atuais de ortografia da língua portuguesa, para fins de facilitar a 
leitura. 
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difícil saber os objetivos exatos dos 
conspirados. A insurreição contra a ordem 
instituída é a forma mais elevada da luta na 
sociedade capitalista. O mesmo não ocorria 
no escravismo. Para o trabalhador 
feitorizado, o caminho mais fácil e seguro 
para a liberdade era a fuga para o exterior 
ou para o interior do país. Por diversos 
motivos, eram muito difíceis insurreições 
servis mesmo regionais. Uma insurreição 
em todo o Brasil era materialmente 
impossível (MAESTRI, 2010, p. 123). 

 
Uma causa que costumava dificultar tais insurreições era 

justamente a heterogeneidade étnica e cultural dos próprios 

escravos. Muitos senhores costumavam manter certa 

“diversidade” étnica entre os escravos sob sua posse, de forma a 

evitar complôs e motins, visto que a origem diversa dos cativos 

era um fator que dificultava a organização de movimentos 

coletivos de resistência. 

Mesmo assim, a violência, seja ela solitária ou coletiva, 

sempre foi a forma mais comum utilizada pelos escravos para 

impor resistência à ordem social escravocrata. Querendo ou não, 

o contexto em que viviam os cativos era de violência explícita: 

sob a constante vigilância do senhor e seus agregados, eram 

obrigados ao trabalho e constantemente ameaçados ao castigo, 

enquanto que a sociedade aceitava tais ameaças e castigos como 

um direito, e até mesmo um dever, do senhor escravista. Ou seja, 

respondiam os cativos à violência de forma violenta. 
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Conforme Mário Maestri, 
o escravizado respondia comumente de 
forma violenta às condições de vida e de 
trabalho servis. Essa violência emergia no 
trabalho, nas relações com seus 
companheiros de cativeiro, na forma como 
ele próprio se autocompreendia. Podia 
explodir em formas violentas de oposição e 
luta contra os escravizadores e contra a 
escravidão – a revolta, a sublevação, a 
fuga, etc. A violência do cativo resultava 
em atos individuais contra o escravizador, 
sua família, seus capatazes e prepostos. A 
família escravista não podia jamais 
esquecer que coabitava com o seu “inimigo 
doméstico”, que o homem brutalizado 
podia, num ato explosivo ou calculado, 
tornar-se um “bruto assassino”. A 
sociedade escravista vivia sob o temor da 
ira do cativo, realidade que habita ainda, no 
medo do negro criminoso, o imaginário 

dominante do Brasil atual (MAESTRI, 
2010, p. 114) [grifo original]. 

 
Segundo o Código Criminal de 1830, a violência 

empregada contra o escravo pelo seu senhor, através de castigos 

corporais e outras represálias físicas, era vista como crime 

justificável, ou seja, não era passível de punição, desde que a 

mesma fosse utilizada de forma moderada, conforme vemos na 

literalidade da lei: 
 

Art. 14. Será o crime justificável, e não 
terá lugar a punição dele: 
[...]  
6º Quando o mal consistir no castigo 
moderado, que os pais derem a seus filhos, 
os senhores a seus escravos, e os mestres a 
seus discípulos; ou desse castigo resultar, 
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uma vez que a qualidade dele, não seja 
contrária às Leis em vigor1.  

Helga Iracema Landgraf Piccolo, em um de seus 

trabalhos, discute justamente se a criminalidade e a violência por 

parte dos escravos seria uma reação à condição do cativo de 

sujeição ou uma tentativa de afirmação do mesmo, como pessoa 

humana, frente à ideia de “coisa” com que era reconhecido2. 

Através da análise de documentos, como processos-crime, 

depositados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 

– APERGS e no Arquivo Histórico do Estado do Rio Grande do 

Sul – AHRGS, a autora apresenta diversas ocorrências 

criminosas, cujos autores eram escravos, e busca discutir se tal 

comportamento criminoso se dava em função de uma reação a 

dado fato, como uma punição recebida, ou se seria uma 

afirmação do negro perante a raça branca. Assim, a autora 

apresenta diversos casos relacionados aos escravos, todos no Rio 

Grande do Sul, como vemos o exemplo a seguir, ocorrido em 

Pelotas no ano de 1848: 
José Luís, nação cabinda, escravo do 
Comendador Cipriano Rodrigues Barcellos, 
assassinou em 9 de abril de 1848 o capataz 
Francisco de Oliveira. Apesar de 
perseguido, conseguiu evadir-se, não sendo 

                                                           
1 Conforme BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar 
o Código Criminal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. 
Acesso em 13/07/2013. 
2 Conforme PICCOLO, Helga Iracema Landgraf. A resistência escrava 
no Rio Grande do Sul: reação ou afirmação? IN: Estudos ibero-

americanos, Porto Alegre, v. XVI, n. 1 e 2, jul. e dez., 1990, p. 241-
251. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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preso. Também não foi julgado por estar 
em lugar incerto. Dos depoimentos de dois 
escravos informantes, sabe-se que o 
capataz mandou o escravo José Luís ajudar 
a arrumar uma mesa que virara, dizendo-
lhe “pai ajuda ali”. O preto respondeu que 
tinha nome e que não se chamava pai. 
Perguntado pelo capataz como se chamava, 
respondeu-lhe que já podia saber seu nome 
porque já estava aí há dias. Reagindo a esta 
resposta do escravo, que, assim, afirmava a 
sua condição de homem que tinha nome, o 
capataz deu-lhe com o cabo do relho e o 
agarrou para amarrá-lo, quando levou a 
facada (PICCOLO, 1990, p. 248). 

 
Neste caso, fica evidente não só a reação do escravo 

quanto à ordem recebida, mas principalmente sua afirmação 

como pessoa humana, que busca o reconhecimento de sua 

personalidade, no sentido jurídico, através de seu nome, 

rejeitando a possibilidade de ser chamado de qualquer outra 

forma. Com isso, percebemos que o escravo pretendia ser 

reconhecido como pessoa humana, e não apenas como um objeto 

negociável ou como propriedade de um senhor, adestrado e 

submisso à suas ordens. 

A prática criminosa era comum também entre os 

próprios escravos. Casos de homicídio, onde um cativo vitimava 

a outro, são conhecidos da historiografia, como este apresentado 

por Helga Iracema Landgraf Piccolo, ocorrido em Porto Alegre 

no ano de 1853: 
 

João Fidelis, escravo do Tenente Coronel 
Patrício Vieira Rodrigues, assassinou, em 
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15 de novembro de 1852, no Distrito de 
Dores do Camaquã, o escravo Manoel, do 
mesmo senhor. João Fidelis era casado 
legitimamente, há muitos anos, com uma 
parda livre Maria Felicidade (o réu frisa no 
interrogatório que foi casado por um padre 
de nome Francisco). Matou – sem ser esta a 
sua intenção – seu parceiro, ao ser por este 
acometido depois de encontrá-lo “deitado 
com sua mulher” na roça (PICCOLO, 
1990, p. 249).   

 
Nestes casos, o dano patrimonial causado ao senhor era 

visível. O trabalhador escravo representava uma propriedade 

capitalizada e, quando assassinado, representava ao senhor não 

apenas a perda de um braço servil, mas também de todo o valor 

investido em sua aquisição. O Código Criminal de 1830 previa 

uma forma de reparação deste e de outros danos causados pelo 

escravo criminoso, porém, no caso de homicídio, só se aplicava 

quando o autor do fato e a vítima pertenciam a proprietários 

distintos. Assim, a obrigação de reparar os danos causados pelo 

escravo a terceiro recaía sobre o patrimônio de seu senhor, até o 

valor do próprio cativo, conforme vemos no texto legal: 
Art. 28. Serão obrigados à satisfação, posto 
que não sejam delinqüentes:  
1º O senhor pelo escravo até o valor deste1. 

 
Mas se o negro escravo foi homicida, ele também foi 

suicida. Em outro caso apresentado por Helga Iracema Landgraf 

                                                           
1 Conforme BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar 
o Código Criminal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. 
Acesso em 15/07/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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Piccolo, vemos a presença da rebeldia negra de forma individual, 

onde o escravo dava fim em sua própria como forma de reação 

perante a ordem social escravocrata. Tal caso ocorre em Santana 

do Livramento no ano de 1855, conforme vemos: 
 

em 10 de janeiro de 1855, a escrava Mércia 
suicidou-se, afogando-se no rio Caí, 
levando consigo um filho de 10 para 11 
meses. Segundo o Subdelegado da 
Freguesia de Sant‟Anna, “o motivo que se 
julga a levou a tal desespero foi por ter 
vindo para fora da cidade onde ela esteve 
mais de 10 anos” [...]. Deslocada, não se 
adaptou ao novo meio (PICCOLO, 1990, p. 
249-250).  

 
O suicídio escravo não era bem visto pelos senhores, 

visto que os demais escravos poderiam seguir o exemplo do 

suicida, gerando prejuízos ao senhor escravista, em razão do 

capital investido no escravo. Um cativo podia suicidar-se por 

diversas razões: por medo de ser vendido, castigado, etc. Mesmo 

quando o suicídio fracassava o senhor acumulava prejuízos, pois 

este escravo perdia valor no momento da venda. Segundo Mário 

Maestri, “comumente, o autocídio de um cativo era anunciado 

como resultado de um acidente ou enfermidade, pois a ação 

depunha contra o proprietário. Acreditava-se que um negro de 

um bom branco não atentaria contra a vida” (MAESTRI, 2010, 

p. 112) [grifo original].  

Assim, entre a comunidade escrava, podemos perceber 

que a insurreição coletiva nem sempre foi possível, em razão das 
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condições a que estes escravos eram submetidos, o que nem 

sempre permitia uma organização coletiva e efetiva de 

resistência. Porém, podemos perceber que atos criminosos 

praticados por escravos foram usados, muitas vezes, como uma 

forma de resistência solitária, onde o cativo, sozinho e dentro das 

formas possíveis, se insurgiam contra a ordem social 

escravocrata vigente no país. 

 

4 O cumprimento da pena entre os escravos 

 

Quanto às formas de cumprimento da pena imposta ao 

escravo criminoso, o artigo 60 do Código Criminal de 1830 

previa especificamente aos réus cativos a pena de açoites, caso 

não recebessem a pena capital1 ou de galés2, conforme o texto 

legal: 
Art. 60. Se o réu for escravo, e incorrer em 
pena, que não seja a capital, ou de galés, 
será condenado na de acoites, e depois de 
os sofrer, será entregue a seu senhor, que 
obrigará a trazê-lo com um ferro, pelo 
tempo, e maneira que o Juiz designar.  

                                                           
1 A pena de morte ou pena capital era prevista no artigo 38 e seguintes 
do Código Criminal de 1830. Além disso, previa que a mesma se daria 
na forca, em local público. 
2 A pena de galés era prevista no artigo 44 e seguintes do Código 
Criminal de 1830. Tal forma de cumprimento da pena se daria na forma 
de trabalhos forçados, empregados em locais públicos da província 
onde foi cometido o crime.  
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O número de açoites será fixado na 
sentença; e o escravo não poderá levar por 
dia mais de cinqüenta1.  

 

Até o ano de 1847, a pena de açoites era executada em 

locais públicos. Após este ano, passou a ser executada em locais 

fechados, como na Casa de Correção de Porto Alegre. Somente 

no ano de 1886, com a Lei nº. 3.310, revogou-se tal espécie de 

execução penal. 

Além disso, a Lei nº. 4, de 10 de junho de 1835, 

determinava que fosse imposta a pena capital aos escravos que, 

de diversas formas, atentassem contra a vida de seu senhor e de 

sua família, além de tentarem contra a vida do administrador ou 

capataz e de seus familiares, conforme o texto legal: 
Art. 1º Serão punidos com a pena de morte 
os escravos ou escravas, que matarem por 
qualquer maneira que seja, propinarem 
veneno, ferirem gravemente ou fizerem 
outra qualquer grave ofensa física a seu 
senhor, a sua mulher, a descendentes ou 
ascendentes, que em sua companhia 
morarem, a administrador, feitor e às suas 
mulheres, que com eles viverem.  
Se o ferimento, ou ofensa física forem 
leves, a pena será de açoites a proporção 
das circunstâncias mais ou menos 
agravantes2.  

                                                           
1 Conforme BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar 
o Código Criminal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. 
Acesso em 19/07/2013. 
2 Conforme BRASIL. Lei nº. 4 de 10 de junho de 1835: determina as 
penas com que devem ser punidos os escravos, que matarem, ferirem ou 
cometerem outra qualquer ofensa física contra seus senhores, etc.; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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O Código Criminal de 1830 também previa que as 

execuções à pena de morte não fossem realizadas em véspera de 

domingo, dias santos ou de festa nacional1. O réu, preso, seria 

conduzido por via pública até a forca, acompanhado do Juiz 

Criminal e de seu Escrivão, além da força policial, quando 

requisitada2. Após a execução da pena, o corpo do executado 

seria entregue à sua família, porém, deveria ser enterrados sem as 

devidas pompas fúnebres, sob pena de prisão de um mês a um 

ano3. Os escravos criminosos que, pela condenação no mesmo 

fato, não receberam a pena capital, eram obrigados a ver a 

execução de seu cúmplice de perto. Porém, “o medo da morte ou 

do martírio não deteve o braço do cativo desesperado” 

(MAESTRI, 2010, p. 115). 

Apesar da pena de morte ter sua previsão no Código 

Criminal e ser aplicável a qualquer criminoso, na cidade de 

Pelotas percebe-se que a mesma foi aplicada basicamente aos 

escravos criminosos. Segundo Caiuá Cardoso Al-Alam, “todos 
                                                                                                                    
estabelece regras para o processo. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM4.htm. Acesso em 
20/07/2013. 
1 Conforme o artigo 39 do Código Criminal de 1830. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l 
im/lim-16-12-1830.htm. Acesso em 21/07/2013. 
2 Conforme o artigo 40 do Código Criminal de 1830. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l 
im/lim-16-12-1830.htm. Acesso em 21/07/2013. 
3 Conforme o artigo 42 do Código Criminal de 1830. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l 
im/lim-16-12-1830.htm. Acesso em 21/07/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM4.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l
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os indivíduos condenados eram escravos. A forca, na cidade de 

Pelotas, tinha cor, era negra!” (AL-ALAM, 2008, p. 150). Ainda 

segundo o mesmo autor, 

  
em relação à pena de morte, antes do 
Código Criminal Brasileiro, a legislação 
que regia o Brasil Colônia era a das 
Ordenações Filipinas, que determinava 
vários tipos de morte capital.  Com o 
Código Criminal, a pena passou a ser uma 
só para todos os homens, a forca. Ideal de 
igualdade entre os indivíduos, mas que se 
“esquecia” de que, quando os jurados 
fossem decidir as penas aos escravos, estes 
mesmos jurados eram homens brancos e 
livres, diferentes socialmente dos escravos 
para os julgarem, havendo uma 
desigualdade perante a hierarquia social. 
Assim, aplicava-se uma lei a todos, que se 
dizia igual a todos os homens, mas a 
própria Justiça só considerava o escravo 
como homem, quando de seu crime, na 
possibilidade de condená-lo. [...] Usavam-
se as ideias liberais, fingindo igualdade 
num país que tinha como base de sua 
existência a escravidão, instituição que 
prima pela desigualdade de sua essência 
(AL-ALAM, 2008, p. 151). 

 
Mesmo que a sociedade escravocrata buscasse 

“amedrontar” a população cativa através da aplicação de penas 

severas aos escravos criminosos, como sendo um exemplo aos 

demais, percebemos que a prática criminosa foi uma das formas 

de luta e resistência usadas pelos cativos, demonstrando que o 

escravo negro nem sempre foi submisso ou acomodado diante da 

condição que o sistema escravista lhe impunha. 
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No Rio Grande do Sul, cabia às Casas de Correção de 

Porto Alegre e de Pelotas receberem os condenados em razão de 

práticas criminosas, fossem os mesmos escravos ou não. Ambas 

as instituições foram criadas através do Decreto nº. 2, de 7 de 

junho de 1835, o qual previa o local onde as referidas Casas 

seriam construídas, alem de determinar os demais trâmites 

burocráticos, como questões orçamentárias. 

Marília Conforto, em um de seus trabalhos, apresenta 

dados a respeito da criminalidade escrava com base no chamado 

“Livro dos Sentenciados”, o qual era usado para registrar os 

dados dos sentenciados reclusos na Casa de Correção de Porto 

Alegre. A referida instituição, também conhecida por “Cadeião”, 

localizava-se na volta da Usina do Gasômetro e foi demolida na 

década de 1960, após três tentativas. Ainda segundo a autora, 
 

outros motivos também teriam levado à 
demolição da Casa de Correção. Os 
jornalistas que faziam a cobertura dos 
acontecimentos narraram as atrocidades, os 
maus tratos e o péssimo atendimento a que 
eram submetidos os detentos. Era 
igualmente alta a criminalidade entre eles. 
Mortes, incêndios, revoltas assinalaram a 
crônica policial da época. Quando ficou 
pronta a penitenciária da Chácara das 
Bananeiras, em 1962, foram para lá 
removidos 600 presos. Então os jornalistas 
propuseram a demolição do prédio. A 
administração municipal tinha outros 
motivos. O Plano Diretor, de 1959, 
renovado em 1963, deliberou reconstruir 
todo o sistema urbanístico da Volta da 
Cadeia (CONFORTO, 1990, p. 70-71). 



85 
 

 

Entre os de 1873 e 1887, encontramos nos registros do 

“Livro dos Sentenciados” a presença de dez escravos, todos 

nacionais, condenados por cometerem, em sua totalidade, o 

crime de homicídio1. Destes, 50% do número total praticaram 

atos criminosos em Pelotas, sendo que os demais os praticaram 

nas cidades de Santa Vitória do Palmar, Santo Antonio da 

Patrulha e Jaguarão. Além disso, a metade deles contava com 

idades entre 20 e 30 anos, sendo que todos os demais já 

contavam com idade superior a 30 anos. 

O Código Criminal de 1830 previa o crime de homicídio 

no Título II, que versava sobre dos “crimes contra a segurança 

individual”. No caso do homicídio simples, a pena mínima 

prevista seria de seis anos de prisão com trabalho, já no crime 

qualificado, a pena seria de no mínimo vinte anos de prisão com 

trabalho, conforme vemos: 
 

Art. 192. Matar alguém com qualquer das 
circunstâncias agravantes mencionadas no 
artigo dezesseis, números dois, sete, dez, 
onze, doze, treze, quatorze, e dezessete.  
Penas - de morte no grau máximo; galés 
perpétuas no médio; e de prisão com 
trabalho por vinte anos no mínimo.  
Art. 193. Se o homicídio não tiver sido 
revestido das referidas circunstâncias 
agravantes.  

                                                           
1 É provável que a Casa de Correção de Pelotas, também conhecida por 
“casa amarela”, comportasse um número ainda maior de cativos 
reclusos, visto que a cidade possuía o maior contingente de escravos de 
toda a província do Rio Grande do Sul.  



86 
 

Penas - de galés perpétuas no grau 
máximo; de prisão com trabalho por doze 
anos no médio; e por seis no mínimo.  
Art. 194. Quando a morte se verificar, não 
porque o mal causado fosse mortal, mas 
porque o ofendido não aplicasse toda a 
necessária diligência para removê-lo.  
Penas - de prisão com trabalho por dois a 
dez anos1. 

   
O Código Criminal de 1830 não chegou a prever a 

progressão de regime de cumprimento de pena, sendo este 

sistema uma novidade apresentada, pela primeira vez, pelo 

Código Penal de 1945. Com isso, pode-se dizer que o rigor do 

sistema penal, ao menos em termos de cumprimento de pena, 

fosse mais severo se comparado à situação legal atual, visto que 

cabia ao réu cumprir praticamente toda a pena a qual era 

condenado. O máximo que poderia ocorrer seria a mudança na 

forma em que seria cumprida a pena, porém sempre em casos 

excepcionais. 

Pela análise dos dados apresentados por Marília 

Conforto, podemos perceber que o cumprimento da pena se dava, 

na maior parte das vezes, de acordo com o tipo de condenação 

ofertado na sentença final e respeitando o tempo de cumprimento 

da pena. Como exemplo, citamos o réu Antônio que, tendo 

praticado o crime de homicídio em Pelotas, foi condenado a 24 

                                                           
1 Conforme BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar 
o Código Criminal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. 
Acesso em 08/09/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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anos de prisão celular. Destes, permaneceu na Casa de Correção 

de Porto Alegre 23 anos, 8 meses e 5 dias1. 

No caso do réu Miguel, condenado em razão da prática 

de homicídio na cidade de Pelotas, podemos perceber que houve 

mudança no tipo de condenação, visto que inicialmente o réu foi 

condenado à morte, pena esta que restou modificada 

posteriormente para galés perpétuas2. Mesmo assim, o tempo 

total de real detenção do réu em questão foi semelhante aos 

demais condenados pelo mesmo crime, visto que permaneceu 

recluso por 25 anos, 5 meses e 16 dias na Casa de Correção3.  

O réu Caetano, também condenado pela prática de 

homicídio na cidade de Pelotas, recebeu inicialmente a pena de 

galés perpétuas, sendo posteriormente modificada4. Neste caso, o 

réu também permaneceu na Casa de Correção por tempo 

                                                           
1 Para este cálculo, foi inserido o período em que o referido réu 
permaneceu em prisão preventiva, ou seja, entre 15/02/1879 e 
20/10/1901, data esta em que obteve sua liberdade. Conforme 
CONFORTO, Marília. Breves considerações sobre a criminalidade 
escrava segundo o “Livro dos Sentenciados” da Casa de Correção de 
Porto Alegre (1874-1900). IN: Estudos ibero-americanos, Porto Alegre, 
v. XVI, n. 1 e 2, jul. e dez., 1990, p. 77. 
2 É provável que tal modificação no cumprimento da pena tenha se 
dado em razão da reforma introduzida por meio de decreto, no ano de 
1876, que tornou a pena de morte em galés perpétuas. Conforme 
CONFORTO, Marília. Ibidem, p. 71. 
3 Para este cálculo, foi inserido o período em que o referido réu 
permaneceu em prisão preventiva, ou seja, entre 06/09/1882 e 
22/01/1907, data esta em que obteve sua liberdade. Conforme 
CONFORTO, Marília. Ibidem, p. 77. 
4 Com a introdução do Código Penal Republicano, em 1891, a pena de 
galés perpétuas deixou de existir, sendo substituída pela pena de prisão 
com trabalho. Conforme CONFORTO, Marília. Ibidem, p. 71. 



88 
 

semelhante aos demais condenados por homicídio, visto que por 

22 anos e 11 meses esteve no cárcere1. 

Todos os casos apresentados são capazes de demonstrar 

a severidade da pena imputada e de seu cumprimento. Mesmo 

assim, a criminalidade entre escravos não era diminuta, não 

sendo possível afirmar que as severas formas de cumprimento de 

pena fossem bastantes para se reduzir a prática criminosa entre os 

escravos. 

 

5 Conclusão 

 

Pela análise da bibliografia consultada, podemos 

concluir que a criminalidade havida entre os escravos, na maioria 

das vezes, esteve vinculada às formas de afirmação e resistência 

escrava quanto à sua situação de servidão. 

Assim, percebemos que, dentro de seus limites, o 

escravo buscou criar resistência à sua condição, utilizando-se de 

diversas formas para tanto. A prática criminosa representou 

justamente uma destas formas de resistência, quando o escravo 

buscou reagir e afirmar-se como pessoa humana, contrariando a 

visão da ordem social escravocrata vigente, que apenas o via 

como meio de produção. 

                                                           
1 Para este cálculo, foi inserido o período em que o referido réu 
permaneceu em prisão preventiva, ou seja, entre 11/02/1882 e 
21/02/1904, data esta em que obteve sua liberdade. Conforme 
CONFORTO, Marília. Ibidem, p. 77. 
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Além disso, também percebemos que, mesmo com o fato 

de serem severas as penas imputadas a qualquer crime, os 

escravos tendiam a cometer delitos, pois é perceptível que, em 

muitos casos, a única forma do escravo reagir contra a ordem 

social existente e afirmar-se como pessoa humana era através da 

prática delituosa. Exemplo disto é o que ocorria na cidade de 

Pelotas, onde a pena de morte pela forca era aplicada 

basicamente aos cativos que, mesmo sabendo que possivelmente 

receberiam uma severa condenação, tendiam a cometer delitos 

graves, como o homicídio.  

Outra situação que merece ser notada é o fato de o 

escravo ser tratado, perante a legislação penal e processual penal 

do período, como sujeito de direito, enquanto que, pela legislação 

civilista da época, o mesmo era tratado como objeto de direito. 

Esta diferenciação é perceptível em razão do escravo responder e 

ser condenado por certo crime como pessoa, sujeito capaz de 

exercer direitos e deveres, enquanto que na esfera cível o escravo 

era tido como objeto, algo passível de diversas formas de 

negociação. 

Cabe mencionar ainda que o presente trabalho não se 

revestiu da pretensão de esgotar a temática. A bibliografia a 

respeito do tema e do período histórico retratado é vasta, não 

sendo possível, nesta oportunidade, trabalhar com a mesma de 

forma aprofundada. Além disso, a análise de fontes primárias, 

tais como processos judiciais da época, podem nos apresentar 
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novos dados relevantes ao presente trabalho, capazes de elucidar 

possíveis controvérsias ainda existentes. 

Mesmo assim, podemos afirmar que a criminalidade 

escrava deu-se de forma a criar possibilidades de reação e 

afirmação dos escravos frente às condições, muitas vezes 

desumanas, a que eram submetidos. Quanto ao cumprimento da 

pena, podemos concluir que não havia diferenciação quanto à 

responsabilidade pelas práticas criminosas, sendo que as penas 

previstas no Código Criminal de 1830 poderiam ser imputadas a 

qualquer réu, seja ele livre, liberto ou escravo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de a terminologia “violência de gênero” ser atual, 

esta prática, infelizmente, está enraizada desde os primórdios da 

nossa história. Faz-se imprescindível, para o melhor 

entendimento das relações sociais, realizar uma perspectiva 

histórica, sem pretensão de esgotamento da temática, para que 

assim seja possível compreender as relações de opressão e 

dominação, e de como tais dinâmicas encontram subsídios no 

paradigma jurídico da então conjuntura.  

Com o presente trabalho objetiva-se demonstrar a 

dominação masculina que acabou por oprimir, desde o Brasil 

Colônia até meados do século XX, o gênero feminino, o que era 

aceito socialmente em razão da estruturação sexista, 

generalizada, a qual dominava todos os âmitos em que a mulher 

poderia inserir-se. 

 

                                                           
1 Acadêmica da Universidade Federal de Pelotas. 
2 Acadêmica da Universidade Federal de Pelotas. 
3 Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. 
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1 ASPECTOS SOCIAIS DA VITIMIZAÇÃO DA MULHER 

 

1.1 A sociedade patriarcal condutora do mundo das relações 

sociais 

 

Pode-se dizer que a história, assim como as relações 

sociais, foram pautadas a partir da ótica masculina. As mulheres, 

subordinadas à vida privada, tiveram como principal tarefa o 

cuidado com o marido e com os filhos; passaram, então, 

despercebidas pela história, que se limitava em tratar 

exclusivamente da vida pública – domínio exclusivo dos homens. 

Importante salientar que não se pode ignorar o passado das 

mulheres, visto que, não obstante ser considerado um papel 

subalterno, este foi imprescindível para a estruturação da 

sociedade.  

A partir da organização famíliar, a mulher torna-se mais 

vulnerável, uma vez que fica exposta somente ao ambiente 

privado, e à mercê da violência tanto física quanto psicológica, 

praticada por seu companheiro, ou até mesmo seu tutor. 

Entretanto, este abuso não era visto como algo anormal pela 

vítima, tampouco pelo agressor. Isso porque essa realidade era 

fruto da educação recebida no lar, proveniente de uma sociedade 

patriarcalista, pautada exclusivamente nos pontos de vista 

masculinizados.  

Para melhor elucidar a explicação, cita-se uma passagem 

do livro A mulher, a cultura e a sociedade, a qual frisa a 
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limitação dos papeis femininos em decorrência do matrimônio e 

da maternidade: 
As mulheres são absorvidas principalmente 
em atividades domésticas devido ao seu 
papel de mãe. Suas atividades econômicas 
e políticas são restringidas pelas 
responsabilidades nos cuidados com os 
filhos e o enfoque de suas emoções e 
atenções é particularista e dirigido para os 
filhos e o lar. (ROSALDO, 1979, p. 40). 

 

Por sua vez, o patriarcalismo pode ser conceituado como 

um fundamento que legitima a autoridade e a opressão nas 

relações de gênero, ou seja, a supremacia institucional do homem 

sobre a mulher. Baseado na ideia errônea da existência de uma 

essência sexual, étnica ou racial, o discurso patriarcalista é 

comumente utilizado para justificar o abuso e uso da força 

masculina sobre a mulher. Sendo assim, mediante o 

comportamento feminino condenado socialmente frente aos 

preceitos impostos pela cultura sexista, os mecanismos de 

correção são postos em prática e, dessa forma, a mulher é 

submetida a castigos físicos e psicológicos, tais como insultos, 

espancamentos, estupros, e, ainda, homicídios. 

Lamentavelmente, a referida situação não tem início com 

o advento do matrimônio, uma vez que, a mulher desde tenra 

idade convive em um ambiente legitimado pela violência 

familiar, através das atitudes dos seus parentes agnatos e da 
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submissão da sua mãe, e assim passa a encarar tais episódios 

recorrentes como fatos aceitáveis.1 

 

1.2 Brasil e o problema de gênero: do período colonial ao 

século XIX 

 

Paralelamente, a origem da diferença entre homens e 

mulheres inicia-se ainda no período colonial e estende-se até o 

século XIX. Este descompasso tanto econômico, quanto social e 

político origina-se na educação - princípio basilar da sociedade -, 

que por sua vez era influenciada tanto pelo dogma da Igreja 

Católica, quanto pelos interesses masculinos. Cita-se como 

exemplo, que somente em 1827, em razão de concessão legal, as 

meninas passaram a ter o direito de frequentar escolas 

elementares, o que só era permitido, anteriormente, aos meninos, 
                                                           
1 O professor de Direitos Humanos, Joaquín Herrera Flores, no livro 
“Cuadernos Deusto de Derechos Humanos”,  define patriarcalismo 
como uma tradição política, axiológica e sociológica em que um poder 
aumenta em relação direta ao outro poder. Dessa forma, conforme 
estudo realizado por Patrícia Hill Collins, de acordo com a interpretação 
de Flores, há quatro princípios que fundamentam o patriarcalismo: 1) 
Princípio da dominação: nasce de diferenciações discriminatórias entre 
mulheres e homens – através dela, estas experiências dominantes se 
fixam como verdades objetivas, inquestionáveis. 2) Princípio da 
complementariedade: a partir do qual o dominado aceita a sua condição 
inferior, reforçando sua identidade através do sentimento inevitável de 
pertencer a algo/alguém. 3) Princípio da necessidade: um grupo 
naturalizado e inferiorizado, que aceita esta condição sem, entretanto, 
levantar quaisquer questionamentos. 4)  Princípio da vitimização: 
fundamenta todos os demais princípios, através da ideia de que a 
mulher é sempre vítima, em decorrência do que o próprio 
patriarcalismo estabelece. 
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que já possuíam, inclusive, permissão para frequentar instituições 

de ensino avançadas. Apenas no ano de 1879 as mulheres foram 

acolhidas pelas instituições de ensino superior, entretanto, as que 

trilhavam este caminho estavam sujeitas ao repúdio da sociedade. 

No que diz respeito ao feminismo, este começa a moldar-

se mundialmente em 1848, porém, no Brasil, somente na metade 

do século XIX que as mulheres começam as reivindicações. 

Estes importantes movimentos de contestação política ganham 

força quando a mulher passa a ocupar, pela primeira vez, os 

postos de trabalho, e assim inicia-se a luta feminista frente à 

desvinculação entre a crença que há sobre a diferença de sexos. 

Dentre as inúmeras exigências feministas, no que tange à 

violência contra mulher, estas pregam por priorizar a denúncia e 

repulsa a qualquer tipo de situação de opressão, carência de 

poder, violência ou imperialismo cultural. 1 

 

                                                           
1 No Brasil, o referido movimento tomou forma no século XIX, quando 
as mulheres brasileiras começaram a se organizar e conquistar espaço 
na área da educação e do trabalho. Entretanto, durante este período, 
poucas mudanças ocorreram. Somente no século seguinte que as 
mudanças começam a ter reflexo na sociedade brasileira. Na década de 
30, as transformações ocorridas foram essencialmente políticas. 
Posteriormente, com a ditadura militar, as organizações femininas que 
lutavam por seus direitos foram fechadas – o retorno dos movimentos 
reivindicatórios foi concomitante à abertura política. Nesse período, os 
casos de violência contra mulher tornam-se cada vez mais frequentes, 
por isso, somente na década de 80, que este tema pode ser efetivamente 
considerado pauta das reivindicações dos movimentos feministas: eis 
aqui, uma grande herança do feminismo, que a partir da união entre as 
vítimas da violência doméstica, cria uma base de apoio para encorajar a 
agredida a denunciar o criminoso. 
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2 BREVE ANÁLISE DO PARADIGMA JURÍDICO 

 

Apesar de as inquietações do movimento feminista, que 

conferiram a conquista de maior igualdade entre homens e 

mulheres, terem se iniciado em medos do século XIX, tiveram 

resultados no âmbito legal tão-somente no início do século XX. 

 Assim, a proteção jurídica conferida às mulheres no século 

XIX restringia-se à violência sexual, uma vez que a honra das 

“mulheres honestas”, que atingia reflexamente seus pais e 

maridos, era tida como um bem jurídico de grande valia. 

Como já referido, o século XIX foi caracterizado por uma 

forte ideologia patriarcal que legitimava a violência contra a 

mulher. 

Lana Lage e Maria Beatriz Nader contextualizam o período, 

indicando que cabia ao homem “(...) disciplinar e controlar as 

mulheres da família” e referem que: 
A ideologia patriarcal, que estruturava as 
relações conjugais e familiares desde o 
tempo em que o Brasil era uma colônia 
portuguesa, conferia aos homens um 
grande poder sobre as mulheres, 
justificando atos de violência cometidos 
por pais e maridos contra filhas e esposas. 
(LAGE E NADER, 2012, p. 287) 

 

As autoras esclarecem que “O comportamento feminino 

considerado fora do padrão estabelecido para as „mulheres 

honestas‟ justificava a violência como forma de disciplina, 
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culpando, no fim das contas, a mulher pelas agressões sofridas” 

(LAGE E NADER, 2012, p. 288). 

Nesse período, criou-se o “Codigo Criminal do Imperio 

do Brazil”, em razão da determinação do artigo 179, XVIII, 

“Constituição Politica do Imperio do Brazil” de 1824, in litteris: 
 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos 
Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. XVIII. Organizar–se-ha quanto 
antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado 
nas solidas bases da Justiça, e Equidade. 
(http://www.planalto.gov.br) 

 

Foi sancionado por Dom Pedro I, em 16 de dezembro de 

1830, sendo distribuído em quatro partes (I. Dos Crimes e das 

Penas; II. Dos Crimes Públicos; III. Dos Crimes Particulares; IV. 

Dos Crimes Policiais) que somavam 313 dispositivos, tendo sua 

vigência finda com a entrada em vigor do “Codigo Penal dos 

Estados Unidos do Brazil” em 1891. 

Na primeira parte, que tratava dos Crimes e das Penas, 

no Título I, Capítulo III, Secção I, consta, no artigo 16, parágrafo 

sexto, a circunstância agravante decorrente de o crime ter sido 

cometido por indivíduo com “superioridade de sexo”, 

demonstrando a então conjuntura, que colocava o sexo masculino 

como superior ao sexo feminino: 
Art. 16. São circumstancias agravantes: 6º 
Haver no delinquente superioridade em 
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sexo, forças, ou armas, de maneira que o 
offendido não pudesse defender-se com 
probabilidade de repellir a offensa. 
(BRASIL, 1891) (grifo nosso) 

Na terceira parte do “Codigo Criminal do Imperio do 

Brazil”, referente aos Crimes Particulares, encontramos diversos 

delitos cujas vítimas eram mulheres. 

É de se notar que na Secção IV do Título II, Capítulo I, a 

qual abrange o artigo 201 ao artigo 206, concernentes aos 

“Ferimentos e outras offensas physicas”, não se contempla delito 

de violência específica contra a mulher. 

Lana Lage e Maria Beatriz Nader (2012, p. 288) 

explicam que: 
Além de refletir-se diretamente na 
legislação, a ideologia patriarcal banaliza e 
justifica diversas formas de violência 
cometidas contra as mulheres, criando na 
sociedade um sentimento de tolerância, que 
dificulta ou mesmo impede a punição 
desses atos, ainda que estejam tipificados 
como crimes nos códigos penais. 

 

Já nesse Título, no Capítulo II, Secção I, do artigo 219 ao 

artigo 225, foram tipificadas diversas condutas, sendo todas 

identificadas pelo termo “estupro”, que foi definido pelo 

legislador da época no artigo 222 e diferenciava a pena por ser 

“mulher honesta”, isto é, aquelas que tinham “(...) a conduta 

marcada pelo pudor, pelo recato e por uma sexualidade 

controlada e restrita ao leito conjugal”(LAGE E NADER, 2012, 

p. 288), ou prostituta:  
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Art. 222. Ter copula carnal por meio de 
violencia, ou ameaças, com qualquer 
mulher honesta. Penas - de prisão por tres a 
doze annos, e de dotar a offendida. Se a 
violentada fôr prostituta. Penas - de prisão 
por um mez a dous annos. 

 

Havia uma causa excludente de punibilidade presente no 

artigo 219 e outra no artigo 225, que isentava os agentes de pena 

se houvesse o casamento com a ofendida. 

Antonio Luiz Ferreira Tinôco (1886, p. 407), em sua 

obra “Codigo Criminal do Imperio do Brazil Annotado”, diz que 

“Não basta, pois, que o réo diga que quer casar-se; é necessário, 

é essencial, que siga-se o casamento” e complementa aduzindo 

que “Deve a victima declarar livremente, si concorda em 

semelhante união, que mãos fructos promette, sendo o resultado 

do crime”. 

Na Secção seguinte – Secção II –, do artigo 226 ao artigo 

228, pune-se o já extinto delito de rapto, sendo igualmente causa 

de exclusão da punibilidade o casamento do autor do fato com a 

ofendida, consoante disposição do artigo 228. 

Ainda, na época, o adultério era criminalizado, embora 

se de autoria do homem, só seria punível quando este tivesse 

concubina “teúda e manteúda”, conforme determinado no artigo 

251, o que significava ser permitido aos homens trair, desde que 

não sustentassem suas concubinas, ao contrário das mulheres, 

que seriam, em qualquer hipótese, punidas pelo delito de 

adultério, caso incorressem em seus termos (artigo 250). 



102 
 

Em 1891, pelo Decreto n.º 847 de 11 de outubro de 1890, 

entrou em vigência o “Codigo Penal dos Estados Unidos do 

Brazil”, que teve sua independência declarada aos 15 de 

novembro de 1889, sendo a compilação revogada pelo atual 

Código Penal, que data de 1940. 

Neste período, a ideologia patriarcal permaneceu tão 

presente quanto na legislação anterior, sendo que não se observa 

mudanças em relação ao tratamento da mulher como vítima. 

A circunstância agravante decorrente de o crime ter sido 

cometido por indivíduo com “superioridade de sexo” ainda 

encontra-se prevista (artigo 39, parágrafo quinto). 

No Título VIII, Capítulo I ao Capítulo V, constam as 

previsões legais da violência carnal, do rapto, do lenocínio, do 

adultério e, ainda, do ultraje público ao pudor. 

A violência carnal, como bem explícita Oscar Soares 

(SOARES, 2004, p. 533), subdivide-se em atentado contra o 

pudor, corrupção de menores, defloramento e estupro, sendo que 

apenas estes dois últimos tipos legais indicam como vítima 

exclusiva o sexo feminino. 

O estupro permaneceu com a mesma tratativa dada no 

“Codigo Criminal do Imperio do Brazil”, com penalidades 

distintas a depender se a vítima era “mulher honesta” ou “mulher 

publica ou prostituta”: 
 Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, 

mas honesta: Pena – de prisão cellular por 
um a seis annos. § 1º Si a estuprada for 
mulher publica ou prostituta: Pena – de 
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prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
§ 2º Si o crime for praticado com o 
concurso de duas ou mais pessoas, a pena 
será augmentada da quarta parte.” 
(http://legis.senado.gov.br/) 

Na ocorrência de defloramento – isto é, do transgressor 

tirar a virgindade da vítima - ou de estupro de “mulher honesta”, 

o autor do fato era obrigado, forte no artigo 276, a dotá-la, é 

dizer, além da pena privativa de liberdade a ser cumprida, 

quando condenado, deveria também indenizar a vítima: 
 Art. 276. Nos casos de defloramento, como 

nos de estupro de mulher honesta, a 
sentença que condemnar o criminoso o 
obrigará a dotar a offendida. 
(http://legis.senado.gov.br) 

 

Refere-se, por oportuno, que na Secção VI, Capítulo 

Único, Título V, constam, erroneamente, nos artigos 235 e 236, 

variantes qualificadas do delito de atentado violento ao pudor:  
 “Art. 235. Solicitar alguma mulher, que 

tenha litigio ou pretenção dependente de 
decisão, ou informação, em que deva 
intervir em razão do cargo: Pena – de 
suspensão do emprego por seis mezes a 
dous annos, além das mais em que incorrer. 
Si o que commetter este crime for juiz: 
Pena – de prisão cellular por um mez a um 
anno, além das mais em que incorrer.” 
(http://legis.senado.gov.br) 

  
“Art. 236. Si o crime, declarado no artigo 
antecedente, for commettido por carcereiro, 
guarda ou empregado de cadeia, casa de 
reclusão, ou estabelecimento semelhante, 
contra mulher que esteja presa, ou 
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depositada, debaixo de sua custodia ou 
vigilancia, ou contra mulher, filha ou irmã, 
curada ou tutelada de pessoa que se achar 
nessas circumstancias: Penas – de prisão 
cellular por um mez a um anno e perda do 
emprego, além das outras mais em que 
incorrer.” (http://legis.senado.gov.br) 

 
Oscar Soares refere que tais delitos não se encontram no 

lugar devido, uma vez que deveriam constar como espécies de 

atentado ao pudor (SOARES, 2004, p. 467). Com efeito, em 

ambas as figuras, o agente prevalece-se da situação de 

dependência da mulher para obter sucesso na ação criminosa 

(SOARES, 2004, p. 468). 

O rapto, por sua vez, era uma figura que compreendia 

exclusivamente as “mulheres honestas”, e seria, hoje, equivalente 

ao delito de sequestro qualificado pelos fins libidinosos (artigo 

148, parágrafo primeiro, inciso V, Código Penal). 

O lenocínio - prática tipificada no atual Código Penal 

(Decreto-Lei n.º 2.848/1940) do artigo 227 ao artigo 230- estava 

previsto nos artigos 277 e 278, e era diferenciado quando tinha 

por finalidade a prostituição reservada (artigo 277) e a 

prostituição pública (artigo 278). 

O adultério manteve, assim como o estupro, a mesma 

tratativa dada em 1830. Assim, o homem só incorreria neste 

crime se sustentasse sua amante, enquanto a mulher casada, 

independente de manter ou não seu amante, seria sempre punida 

por tal figura caso incorresse em seus termos (artigo 279). 
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O ultraje ao pudor (artigo 282) estava tipificado da 

seguinte forma:  
 Art. 282. Offender os bons costumes com 

exhibições impudicas, actos ou gestos 
obscenos, attentatorios do pudor, praticados 
em logar publico ou frequentado pelo 
publico, e que, sem offensa á honestidade 
individual de pessoa, ultrajam e 
escandalisam a sociedade: Pena – de prisão 
cellular por um a seis mezes. 
(http://legis.senado.gov.br) 

 
Trata-se de uma figura que não distinguia o sexo da 

vítima, mas que merece nossa atenção visto que reforça o 

sentimento de proteção da moral existente na época: 

 

3 VIOLÊNCIA CARNAL ILUSTRADA ATRAVÉS DOS 

DADOS DE 1907
1
 

 

A minuciosa análise dos dados da tabela acima 

possibilita perceber que a violência carnal, apesar de ser comum, 

nem sempre se manifestou de maneira homogênea em todos os 

Estados do Brasil. Entretanto, cabe ressaltar, que não é possível 

afirmar com segurança se a violência não ocorria de fato, ou se 

apenas não era denunciada e apurada pela justiça.  

Os Estados menos populosos, onde os habitantes viviam 

principalmente na zona rural, são os que menos apresentam casos 

de violência carnal, como por exemplo: Alagoas, Goiás e Mato 

                                                           
1 Dados disponíveis em: <http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-
sociais-politicas-e-culturais/busca-por-temas/justica>. Acesso em: 
09/07/2013. 

http://legis.senado.gov.br/
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Grosso, os quais não relatam nenhuma condenação decorrente de 

tal atitude criminosa.   

Ainda, há Estados em que a ocorrência da violência 

carnal não era frequente, mas que da mesma forma, 

apresentavam casos isolados, tais como: Amazonas, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba do Norte, Paraná, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Por outro lado, em Estados onde o processo de 

urbanização estava acentuadamente acelerado para o período em 

questão, a manifestação da violência carnal era mais evidente. 

Cita-se como exemplo: Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, São 

Paulo e Rio Grande do Sul. 

No mais, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e 

o início de uma vida pública – não mais confinada ao ambiente 

doméstico – conferiram à mulher maior visibilidade e exposição, 

razão pela qual os casos de violência carnal tenderam a 

aumentar, visto que os familiares masculinos deixaram de ser 

seus únicos contatos do sexo oposto. 

Estado 

Ano de 1907 

– Entrada 

de presos 

Ano de 1907 

– Saída de 

presos 

Ano de 1907 

– População 

carcerária 

Alagôas - - - 
Amazonas 3 1 2 

Bahia 10 6 21 
Ceará - 1 2 

Districto 
Federal 5 3 11 

Espírito 
Santo 1 - 1 

Goyaz - - - 
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Maranhão - 1 2 
Matto 
Grosso - - - 

Minas 
Geraes 4 - 7 

Pará 
 - 1 1 

Parayba do 
Norte - 2 1 

Paraná - - 3 
Pernambuco 7 1 14 

Piauhy 
 - - 3 

Rio de 
Janeiro 6 3 4 

Rio Grande 
do Norte - - 2 

Rio Grande 
do Sul 5 4 18 

Santa 
Catarina 3 - 6 

São Paulo 12 7 33 
Sergipe - - 4 
Total 56 30 135 

 

Finalmente, a partir da tabela podemos concluir que o 

número de casos denunciados e apurados não era expressivo, em 

razão de o Brasil ser um país de dimensão continental, em que tal 

violência poderia ocorrer com certa frequência devido à estrutura 

social. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Analisando a legislação penal do século XIX (“Codigo 

Criminal do Imperio do Brazil” de 1830 e “Codigo Penal dos 
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Estados Unidos do Brazil” de 1890), percebe-se que a mulher era 

tratada como um ser frágil, dependente e obrigado a respeitar 

uma exigência de moralidade que caracterizou este período. 

A linguagem dos dispositivos presentes nos Códigos que 

compreendem o século XIX demonstra que a “mulher honesta”, 

que era recatada, que tinha sua sexualidade reprimida e 

comandada pelo sexo masculino, que seguia os “bons costumes”, 

era protegida de uma forma mais intensa que as demais mulheres 

que não se encaixavam em tal perfil. Assim, havia previsão 

diversa de penas, a depender destes critérios, que levavam a uma 

penalidade de maior ou menor severidade em face de seus 

agressores. 

 Ademais, vê-se que a proteção dada às mulheres era 

iminentemente  relativa à preservação desse aparente estado de 

inocência, de pureza, uma vez que os dispositivos existentes 

tratavam predominantemente da violência sexual sofrida pela 

mulher, não havendo delito referente à violência mais recorrente 

que a mulher pode sofrer, que é aquela existente no âmbito 

doméstico, levada a cabo pelos pais e maridos. 

Isso, seguramente, em razão da ideologia patriarcal 

vivida no século XIX, que legitimava tal violência, pois via nesta 

uma forma de “educar” a mulher e de condicionar seu 

comportamento. 
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MULHERES ATRÁS DAS GRADES: ANÁLISE 

ESTATÍSTICA DA CRIMINALIDADE FEMININA NOS 

ANOS DE 1907 E 2012 
Vanessa Napp Holdefer

* 
 

1 Introdução 

 

A história do aprisionamento feminino no Brasil não é 

recente, embora as primeiras penitenciárias femininas tenham 

surgido, em nosso país, apenas a partir das décadas de 30 e 40, 

do século XX. No entanto, a criminalidade feminina, em 

comparação à criminalidade geral, é objeto de poucos estudos e 

reflexões em nosso país, devido, principalmente, ao fato de que 

as mulheres correspondem a um inexpressivo índice no total de 

condenações. Consequentemente, os dados acerca das mulheres 

são escassos e pouco revelam a real situação deste fenômeno 

social. Porém, tem-se notado que, na última década, o número de 

condenadas tem crescido constante e significativamente, fato que 

demanda estudos mais especializados em relação às condenações 

femininas, a fim de chamar a atenção dos formuladores de 

políticas públicas para as especificidades dessa população 

carcerária. 

Este estudo objetiva analisar a evolução da criminalidade 

feminina, a partir das estatísticas publicadas, e evidenciar as 

                                                           
* Universidade Federal de Pelotas/Curso de Direito. 
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peculiaridades do cárcere do gênero. Foi realizada uma pesquisa 

do tipo quantitativa, descritiva e comparativa, através da análise 

comparada entre os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referentes aos 

presos que se achavam nas casas prisionais do país durante o ano 

de 1907, e as estatísticas fornecidas pelo Ministério da Justiça, 

referentes aos presos que se encontravam nas instituições 

prisionais no segundo semestre de 2012.  

Interessa-nos analisar, em um primeiro momento, o 

número de presos e presas nos períodos acima mencionados, a 

fim de averiguar e comparar a realidade carcerária dos períodos, 

para então, tentar explicar a pequena participação da mulher nas 

estatísticas criminais. Em um segundo momento, busca-se 

mencionar quais são os crimes mais praticados pelas mulheres, 

que resultaram na prisão destas, em ambos os períodos; bem 

como, estabelecer a ligação entre os dados e o contexto social 

vivido, a fim de embasar os números apresentados nas 

estatísticas. Por fim, aspira-se fazer uma análise da estrutura, 

administração e cotidiano do sistema carcerário sob o enfoque do 

gênero, no período compreendido entre o fim do século XIX e a 

época atual.  

 

 

 

 

 



113 
 

2 O avanço da criminalidade feminina, percebido através da 

análise dos dados estatísticos dos anos de 1907 e 2012, e a 

preponderância do contexto social 

 

A análise dos dados estatísticos, tanto dos dados 

estatísticos fornecidos pelo IBGE, referentes aos presos do ano 

de 1907, quanto das estatísticas do Ministério da Justiça, 

relacionadas aos presos do segundo semestre de 2012, permite 

verificar uma continuidade no contraste entre o número de 

homens e mulheres encarcerados, conforme o gráfico a seguir. 

 
Gráfico 1. Proporção Homens-Mulheres na prisão. 
Fonte: IBGE. Ministério da Justiça. 
 

No ano de 1907, as mulheres representavam apenas 

1,95% das detenções, enquanto os homens correspondiam a 

98,05%. A minoria de mulheres, entre os condenados da época, 

está associada ao contexto social do período. Nesse período, as 

condições sociais não favoreciam a mulher, esta era vista como 
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um ser inferior e sua interação com a sociedade e com o mercado 

de trabalho era rara. As oportunidades limitadas, a forte 

repressão e os maus tratos atingiam todas as mulheres, 

independentemente da classe social. A sociedade patriarcal, 

machista e opressora, impunha à mulher a função principal de ser 

mãe, seu lugar natural era no âmbito da vida privada, como 

esposa-mãe-dona de casa e de seus filhos; já a vida na esfera 

pública era essencialmente masculina. Cabia ao homem interagir 

com terceiros e com a sociedade em geral, as mulheres eram 

incumbidas de realizar atividades relacionadas ao cuidado do lar, 

do marido e dos filhos, logo, raramente se envolviam em relações 

externas que pudessem gerar algum tipo de condenação. “Ainda, 

acreditava-se que, com a mulher resguardada ao lar, a 

potencialidade da criminalidade feminina diminuiria, dado que o 

aumento do número de crimes cometidos por mulheres era 

atribuído, por alguns, à sua maior participação na vida pública” 

(ANGOTTI, 2012, p.160).  

De fato, muitos acreditavam que o trabalho da mulher 

fora de casa destruiria a família, a célula do Estado. Havia uma 

conexão entre a figura da mulher, o mercado de trabalho e a 

moralidade social, conforme explicita Rago: 
 o trabalho da mulher fora de casa 
destruiria a família, tornaria os laços 
familiares mais frouxos e a educação 
infantil seria prejudicada, já que as crianças 
cresceriam sem a constante vigilância das 
mães. As mulheres deixariam de ser mães 
dedicadas e esposas carinhosas, se 
trabalhassem fora do lar, assim como 
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poderiam deixar de se interessar pelo 
casamento e pela maternidade. (RAGO, 
1997, p. 585). 

 
No início do século XX, devido ao desenvolvimento 

fabril, as mulheres, ainda que em um espaço de forte repressão, 

conseguiram um maior espaço no mercado de trabalho. Elas 

constituíam uma mão de obra barata e eram subordinadas a 

condições desumanas. Além disso, a mulher operária, 

normalmente, possuía uma dupla jornada de trabalho: uma na 

fábrica e outra em casa, onde costurava ou cozinhava para fora, 

para aumentar a renda familiar (MAGALHÃES, p.84). Na 

década de 1940, poucas mulheres atuavam no mercado de 

trabalho formal, as poucas que trabalhavam eram alocadas, 

principalmente, em funções mais “femininas”, como os 

escritórios (ANGOTTI, 2012, p.153). Segundo Rago (1997), as 

mulheres ocupavam as funções menos especializadas e mal 

remuneradas.  

Conforme Saporeti (1985), citado por Abromavay 

(1985), o movimento feminista brasileiro teve início ainda em 

meados do século XIX, e foi impulsionado pela insatisfação de 

um pequeno grupo feminino quanto aos papéis tradicionais 

atribuídos às mulheres. O grupo reivindicava mudanças no status 

econômico-social e legal das mulheres, era o início do 

rompimento com as ideologias patriarcais hierárquicas e do 

questionamento acerca da discriminação sexual no mercado de 

trabalho e no ambiente político. Entretanto, a história nos mostra 
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que apenas a partir da década de 70, o movimento feminista 

ganhou força e a participação feminina no mercado aumentou de 

forma significativa. Os movimentos constituíam instrumentos de 

libertação e de transformação, visavam a ruptura do “ideal de 

mulher” (MAGALHÃES, p.86). Além disso, propunham uma 

realocação do papel da mulher na sociedade, permitindo que as 

mulheres participassem da vida pública em iguais condições com 

os homens. 

A maior participação de mulheres no mercado de 

trabalho atual pode ser explicada, entre outros fundamentos, 

pelas conquistas do movimento feminista ao longo das décadas, 

pelas mudanças nos valores culturais da sociedade e, 

principalmente, pela expansão da escolaridade das mulheres. Ao 

ponto que, hoje, as mulheres quase se igualam ao número total de 

homens trabalhando fora de casa, embora suas reivindicações 

ainda não tenham se consolidado por completo, haja vista que 

ainda presenciamos diferenças salariais e de oportunidades – 

motivos de luta para o movimento feminista atual. Rago esboça 

essa realidade: “não há como negar o fato de que todas as 

conquistas arduamente ganhas ao longo dessas últimas décadas 

pelos feminismos não são consolidadas. Ao contrário, são 

continuamente ameaçadas por pressões machistas [...]” (RAGO, 

2003, p.9). 

Considerando as estatísticas atuais, do segundo semestre 

de 2012, as mulheres correspondem a 4,5% da população 

carcerária, enquanto os homens somam 95,5%. Dessa forma, 
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percebe-se que embora inúmeras mudanças econômicas, sociais e 

culturais tenham ocorrido no período compreendido entre os anos 

analisados, o número de mulheres encarceradas continua sendo 

muito baixo, quando comparado aos índices masculinos. Bastos 

(1997) procura associar o crescimento da criminalidade feminina 

com a inserção da mulher no mercado de trabalho, pois dados 

estatísticos demonstram que as condenações femininas cresceram 

paralelamente ao crescimento da participação das brasileiras no 

mercado de trabalho, porém, essa ideia é contestada por 

Lemgruber (1999), que sustenta que apesar da maior participação 

da mulher no mercado de trabalho, não se observou aumento 

proporcional de mulheres encarceradas. 

Espinoza, citada por Ramos, atribui a menor visibilidade 

da mulher nos índices de criminalidade ao sistema de controle 

informal, isto é, ao longo da vida a mulher é controlada e 

limitada, em suas ações, por organismos como a família, a 

escola, a igreja, a vizinhança, etc (RAMOS, p.5). Embora as 

limitações a atuação da mulher na sociedade tenham 

permanecido ao longo dos anos, o motivo das condenações foi 

alterado: anteriormente as mulheres eram presas por não 

atenderem à função social designada pelo seu sexo, ou seja, 

descumpriam com seu papel predeterminado de mãe-reprodutora; 

hoje, ao passo que as mulheres têm maior interação com a 

sociedade, há fatores influenciadores, direta ou indiretamente, à 

prática de condutas delituosas, entre eles, as novas modalidades 

de trabalho, os avanços tecnológicos, os problemas referentes ao 
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desemprego e o fortalecimento do mercado informal de trabalho 

(BASTOS, 2009). Por consequência disso, a maior parte das 

encarceradas são mulheres pertencentes aos grupos subalternos 

da sociedade, em suma, são aquelas que se encontram em 

condições de vulnerabilidade social e de exclusão do mercado de 

trabalho, o que as torna mais suscetíveis ao cometimento de 

crimes patrimoniais e de tráfico. Assim, a criminalidade antes 

tida como “matrimonial” foi substituída pela criminalidade 

patrimonial. Não obstante, fatores emotivos e influências 

externas também influenciam as condutas criminosas femininas. 

 

3 Principais crimes praticados pelo sexo feminino no ano de 

1907 em comparação ao segundo semestre de 2012 

 

A análise dos dados estatísticos de 1907, referentes aos 

crimes que deram causa às prisões, permite concluir que 

praticamente a totalidade das condenações femininas decorria do 

crime de homicídio (80,3%), seguido da lesão corporal (10,6%), 

do furto (4,55%), da falsificação de moeda (3,04%) e outros 

crimes não especificados (1,52%), conforme o gráfico a seguir. 

Embora o homicídio apareça como o motivo de 80,3% 

das condenações, tal porcentagem corresponde apenas a 53 

presas, visto que nesse período o número de condenadas era 

muito baixo: 66 mulheres no total. O baixo número de 

condenadas decorre da rara atuação da mulher na esfera pública. 
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Gráfico 2. Crimes (1907) 

  Fonte: IBGE 

   

Já no segundo semestre de 2012 (Gráfico 3), os índices 

apontam o tráfico de entorpecentes como a principal causa 

geradora de prisão do gênero feminino (56,8%), seguido do 

roubo (11,17%), do furto (9,15%), do homicídio (6,59%) e do 

tráfico internacional de entorpecentes (4,15%), conforme exposto 

no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3. Crimes (2012) 

  Fonte: Ministério da Justiça. 

  

Dessa forma, o tráfico de drogas é o principal motivo das 

condenações femininas atuais, uma vez que muitas mulheres têm 

aderido ao tráfico como forma de sobrevivência pessoal e da 

família, utilizando-se dessa conduta ilícita como uma alternativa 

à prostituição ou à falta de trabalho regular (BASTOS, 2009). 

Geralmente, as mulheres desempenham as funções “de olheira do 

tráfico, fazem o transporte da droga por pequenos trajetos [...], 

viram gerente da boca (local onde é feita a venda de substâncias 

ilícitas [...]) e quando não são ou não se tornaram viciadas, 
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podem chegar a ser chefes ou donas da boca” (BASTOS, 2009). 

A atuação feminina, na maioria das vezes, é passiva, pois, as 

mulheres tendem a se envolver com o tráfico devido a vínculos 

de cumplicidade e de afetividade com o marido ou parceiro – e, 

após a prisão destes, muitas vezes, dão continuidade ao “serviço” 

sozinhas, para garantir o sustento próprio e da família 

(ILGETRIZ, 2003).  

Em seguida, os maiores índices de condenações são por 

crimes contra o patrimônio, em evidência o roubo e o furto. “Na 

maioria das vezes são furtados pequenos objetos de residências e 

estabelecimentos comerciais, onde as vítimas geralmente são os 

próprios empregadores” (VERGARA, 1998, p.30), os objetos 

mais furtados são dinheiro, joias e mercadorias fáceis de vender. 

Geralmente, os crimes não são praticados com uso da violência 

ou de grave ameaça e a autoria ou a coautoria varia de acordo 

com o tamanho da ação. Em seguida, com uma porcentagem 

menor, está o crime contra a pessoa mais frequente: o homicídio.  

Na maioria dos crimes, a mulher atua como coadjuvante 

e o papel de protagonista tende a pertencer ao sexo masculino, ao 

qual, frequentemente, a mulher está vinculada por laços de 

afetividade com parceiros, irmãos, parentes (BASTOS, 2009). 

Porém, ainda que em menor número, já se percebe a participação 

da mulher no planejamento e na execução de crimes. Não há 

dúvidas, no entanto, que grande parte das condenadas integra as 

classes mais baixas da sociedade, têm baixo nível de escolaridade 

e são desempregadas, ou possuem empregos de baixa 
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remuneração; fatores motivadores para a prática do crime, uma 

vez que a intenção predominante é complementar a renda pessoal 

ou familiar (BASTOS, 2009). 

Por fim, uma vez estabelecida a ideia de que a situação 

econômica é uma grande instigadora à prática do crime, deve-se 

salientar que nem sempre a criminosa opta espontaneamente pela 

prática do crime. Muitas vezes, “essas mulheres são o centro da 

economia do lar, onde a manutenção da mesma só depende dela 

[...] (quando) as principais necessidades vêm à tona, e ao bater o 

desespero praticam atos criminosos, principalmente o tráfico” 

(BASTOS, 2009). Outros fatores, como o contexto onde estão 

inseridas e a influência ou imposição de terceiros também atuam, 

logo, a prática dos crimes nem sempre é uma escolha livre, “mas 

uma necessidade e uma imposição (de terceiro), já que a maioria 

procede das favelas e dos bairros de periferia, onde o tráfico 

impera” (ILGENTRITZ, 2003). 

 

4 As transformações do cárcere feminino: estrutura, 

administração e cotidiano 

  

Inicialmente, como as mulheres constituíam uma minoria 

absoluta no sistema carcerário, as autoridades estatais e os 

reformadores das prisões, aparentemente, julgavam desnecessária 

a criação de centros específicos para a detenção de mulheres. 

Grande parte das presas eram conduzidas às prisões destinadas a 

homens, o que gerava inúmeras consequências negativas para os 
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administradores e para as condenadas, devido aos abusos 

(AGUIRRE, 2009, p.50-51). Somente na metade do século XIX, 

surgiram, na América Latina, as primeiras prisões e casas de 

correção destinadas às mulheres (AGUIRRE, 2009, p.50). 

A fim de evitar os abusos, alguns grupos filantrópicos e 

religiosos criavam casas de correção destinadas apenas para 

mulheres. Essas casas colaboravam para reduzir as tensões nas 

prisões que recebiam homens e mulheres, bem como, livravam o 

governo do encargo de construir e administrar centros de 

detenção femininos – justamente por esse último motivo, os 

grupos criadores das casas costumavam receber o apoio 

governamental. Estas casas não estavam sujeitas à regulação 

estatal, constituíam entidades semiautônomas que funcionavam à 

margem do sistema carcerário formal (AGUIRRE, 2009, p.51); 

mas, apesar da autonomia no cotidiano prisional, os grupos 

religiosos tinham o dever de prestar contas a um órgão central, ao 

qual estavam contratualmente submetidas. De acordo com Lima: 

“as freiras se constituem em „governantas‟ da casa e sua 

autonomia é reservada às tarefas „domésticas‟ da instituição e à 

função auxiliar de observação e vigilância interna: (são) o „olho‟ 

auxiliar do poder [...]”, que é masculino (LIMA, 1983, p. 57).  

A presa desse período era vista mais como uma vítima do 

crime cometido, do que como uma infratora da lei. Lila Caimari, 

citada por Aguirre, fala que as presas “eram percebidas como 

delinquentes ocasionais, vítimas da própria debilidade moral, que 

resultava, em geral, da irracionalidade e da falta de inteligência” 
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(AGUIRRE, 2009, p.51). Dessa forma, a interpretação geral era 

que as criminosas deveriam se regenerar dentro de um ambiente 

amoroso e maternal, totalmente diferente da estrutura rígida e 

militarizada das prisões masculinas. Inclusive a denominação 

dada a estes centros era casas de depósito, pois cumpriam duas 

funções concomitantes: privavam a liberdade das presas e 

corrigiam tanto presas, quanto “esposas, filhas, irmãs e criadas de 

homens da classe média e alta que buscavam castigá-las ou 

admoestá-las” (AGUIRRE, 2009, p.51), devido ao mau 

comportamento. 

O intuito da pena era reformar estas mulheres através da 

introdução de bons exemplos, para que elas pudessem se 

espelhar, e lhes ensinar tarefas próprias do sexo: costurar, lavar, 

passar (AGUIRRE, 2009, p.52). Essa realidade ilustra a segunda 

função das casas de correção: “o disciplinamento social de um 

modo geral” (NEDER, 2009, p.86). Além disso, a pena visava 

proteger as mulheres do mundo externo, pois estas eram vistas 

como mais propensas às tentações e ameaças mundanas 

(AGUIRRE, 2009, p.52). Percebe-se, no tratamento atribuído às 

presas, o nítido reflexo da sociedade patriarcal, machista e 

hierarquizada da época. 

Estudos apontam que além do tratamento diferenciado, 

as condições de vida no interior das casas depósito eram mais 

amenas, quando comparadas às das prisões masculinas. Segundo 

Aguirre: “Ainda que as condições carcerárias fossem usualmente 

deficientes, tanto para homens quanto para mulheres, as 
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evidências sugerem que estas vivam em melhor situação” 

(AGUIRRE, 2009, p.60). As prisões femininas também 

apresentavam problemas de superlotação, de funcionamento e 

administração, porém, problemas relacionados à violência, à 

comida, à assistência e à saúde eram menos recorrentes. Embora 

menor, a violência ainda existia no “cárcere” feminino, havia 

“regras de conduta estritas e hierárquicas (que) governavam a 

relação entre monjas e detentas” (AGUIRRE, 2009, p.52), 

inclusive, os castigos físicos eram frequentes. 

A discussão acerca de quem deveria administrar e 

controlar as prisões femininas, se o Estado ou as ordens 

religiosas, estendeu-se até meados do século XX, quando, então, 

o Estado passou a exercer maior autoridade sobre as mulheres 

(AGUIRRE, 2009, p.52). No Brasil, somente no ano de 1937, 

surgiu a primeira prisão feminina: o Instituto Feminino de 

Readaptação Social, situado na cidade de Porto Alegre, e, a 

partir de então, novos presídios femininos eclodiram 

(ANGOTTI, 2012, p.143).  

As prisões femininas brasileiras surgiram em um período 

que uniu elementos políticos e jurídicos, o que facilitou para que 

estas saíssem do papel. A partir da década de 1940, houve muitos 

debates acerca do sistema penitenciário e muitas prisões foram 

criadas ou reformadas, respaldadas no caráter humanitário e 

ressocializador da pena. Consequentemente, os debates 

criticavam fortemente os modelos penais anteriores, marcados 

pelo sofrimento físico e moral dos presos. Houve, também, 
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intensa produção legislativa no âmbito penal, resultando na 

promulgação do Código Penal de 1940 e do Código de Processo 

Penal, em 1941 (ANGOTTI, 2012, p.145). O novo Código Penal 

previa, por exemplo, a individualização da pena e estabelecia que 

esta deveria ser eficiente e reparadora, bem como intimidante. O 

Código também previa a existência de centros de detenção 

específicos para as mulheres, conforme o artigo 29, § 2º: “as 

mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à 

falta, em secção adequada da penitenciária ou prisão comum, 

ficando sujeita a trabalho interno”. Tal dispositivo legal 

contribuiu para que mais prisões femininas fossem construídas, 

promovendo a separação de sexo entre os condenados. 

O fato de o Brasil apresentar um sistema carcerário 

muito aquém dos já desenvolvidos em países da Europa e alguns 

países latinos, como a Argentina, Chile e Peru, também fomentou 

a construção de novos presídios femininos. O contato entre os 

reformadores penitenciários brasileiros e especialistas 

estrangeiros permitia que comparações fossem feitas entre as 

prisões brasileiras e as de outros países (SALLA, 2006, p. 126), 

buscando-se assim soluções para os problemas enfrentados aqui. 

Precisamente na época do Estado Novo, inúmeros discursos 

políticos incentivavam inovações penitenciárias, pois, busca-se 

colocar o Brasil nos “patamares da modernidade” (ANGOTTI, 

2012, p.146). 

As presas, desse período, eram taxadas como “mulheres 

honestas” ou “criminosas sórdidas”, e, assim como ocorria nas 
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prisões masculinas, encontravam-se misturadas nas celas. Lemos 

Britto, no texto do anteprojeto da Exposição de Motivos do 

Regimento da Penitenciária de Mulheres de Bangu, entregue ao 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alexandre M. Campos, 

em 1942, elucida a sua preocupação com a falta de espaço no 

interior das prisões femininas e a, consequente, mistura das 

presas – o que poderia resultar num contágio moral e, 

consequentemente, em dados irreversíveis às presas que não 

eram delinquentes “natas” e que eram tidas como mais “puras”. 

A classificação das presas decorria do tipo de crime cometido e 

do “tipo de mulher” que o comentia, conforme as palavras de 

Bruna Angotti: 
Assim, as mulheres honestas e de boa 
família eram associadas a crimes “mais 
brandos”, por exemplo, os culposos; a um 
estado “próprio da natureza feminina”, 
como o infanticídio; decorrentes da atitude 
de um terceiro que as desonrou, como o 
aborto; ou eram fruto de um estado 
passageiro de loucura, como o crime 
passional. Já as mulheres associadas às 
categorias impuras, como as ladras 
reincidentes e as prostitutas do baixo 
meretrício, são acusadas dos piores crimes, 
como o homicídio doloso; e/ou de serem 
ninfomaníacas e portadoras de doenças 
sexualmente transmissíveis. (ANGOTTI, 
2012, p.148) 

 
 Posteriormente, as mulheres passaram a ser tratadas 

igualmente, o novo discurso institucional homogeneizava as 

internas vendo-as como iguais perante a lei. Essa nova percepção 
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mostra a busca das instituições prisionais femininas pelo respeito 

à igualdade legal, ao menos no campo teórico (ANGOTTI, 2012, 

p. 151-152). Mas, conforme aponta Andrade, citada por Ramos, 

embora houvesse uma igualdade formal instaurada, as 

desigualdades e o “etiquetamento” dos indivíduos permaneciam 

na prática, em decorrência do déficit histórico no cumprimento 

das promessas oficialmente declaradas (RAMOS, p.4-5). 

Geralmente a criminalidade feminina era associada à escassez de 

recursos econômicos, à falta de educação moral, ao suporte 

familiar falho e ao meio inóspito no qual as mulheres viviam. 

Embora houvesse a igualdade formal, em face da sociedade 

patriarcal, as mulheres “que seguiam os padrões de um “dever 

ser feminino” eram consideradas “mulheres honestas”, as 

prostitutas, mães solteiras, [...] boêmias, histéricas e outras 

compunham o grupo de risco a quem a criminalidade era 

vinculada com mais frequência” (ANGOTTI, 2012, p.149).  

 A função do cárcere feminino era segregar e punir, 

atribuindo um tratamento distinto daquele concedido aos 

homens, conforme afirma Lemos Britto: 

 
Não é o crime em si, ou a capacidade de 
delinqüir das mulheres que interessa ao 
regime penitenciário, mas o dever de 
segregá-las da sociedade, quando forem 
condenadas, dando-lhes a assistência 
compatível com seu sexo. Não se pleiteia 
para elas a impunidade, ou o deleite, ou a 
inércia na prisão, mas um regime de 
execução da pena que se adapte à sua 
condição de mulheres. Assim, o que se 
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deve fazer não é transformar em paraíso as 
prisões destinadas às mulheres que matam, 
roubam, injuriam, incendeiam, produzem 
ferimentos e praticam crimes como os 
homens, tendo a consciência dos seus atos, 
na medida em que a ciência admite a auto-
determinação humana. (APB, 1942a, p. 
311). 

  
Dessa forma, as prisões femininas apresentavam uma 

série de características distintas, principalmente em relação a sua 

administração, aos seus objetivos e ao seu cotidiano. A 

administração das cadeias, como já mencionado, era atribuído, 

inicialmente, a grupos religiosos ou filantrópicos e, 

posteriormente, passou a ser função restrita do Estado.  A pena, a 

partir de 1940, passou a ter dupla função: punir a infratora e 

ressocializá-la; logo, o ideal penitenciário era que “O tempo 

dentro da prisão se concebia não só como uma forma de ressarcir 

a sociedade por um delito cometido, mas também como um meio 

de inculcar nos detentos certos valores” (AGUIRRE, 2009, p.44). 

No Brasil, o controle social e a ressocialização eram baseados na 

“educação pelo e para o trabalho”.  

Era necessário, no entanto, considerar as peculiaridades 

do sexo na hora que definir quais tipos de trabalhos seriam 

estimulados no interior do cárcere, pois deveriam prevalecer 

aqueles que pudessem ser reproduzidos na sociedade, logo, 

homens e mulheres não poderiam exercer as mesmas funções. 

“Às mulheres deveriam ser garantidos meios de reprodução de 

uma vida ideal feminina, em consonância com um modelo de 
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“dever ser” mulher, ao passo que os homens deveriam ser 

treinados especialmente para o trabalho fabril, em acordo com 

um “dever ser” masculino” (ANGOTTI, 2012, p.152-153). 

O trabalho no interior do cárcere combatia o ócio e 

desenvolvia o aprendizado de um ofício, que poderia produzir 

resultados após o cumprimento da pena, já na sociedade. “O 

trabalho carcerário – previsto no parágrafo 2º do artigo 29 do CP 

de 1940 – deveria ser exercido de acordo com as habilidades de 

cada detenta, com o cuidado de garantir que pudesse ser 

reproduzido extramuros” (ANGOTTI, 2012, p. 157). A 

observação das habilidades e dons de cada presa justificava a 

divisão de trabalho de acordo com a classe social, cabendo às 

mais pobres os trabalhos mais pesados, como os domésticos; e às 

detentas mais abastadas os trabalhos manuais, por serem estas 

consideradas “inadaptáveis a outros serviços” (APB, 1940, p. 

89). Como a maior parte das detentas eram mulheres das 

camadas subalternas da sociedade, o trabalho prisional visava 

muito mais promover uma transformação pessoal do que uma 

transformação social. 

Porém, muitas vezes, “a ação disciplinadora e 

ressocializadora das instituições de controle social não ocorreu, 

vigorando uma prática punitiva ainda relacionada ao Antigo 

Regime e à escravidão” (NEDER, 2009, p.94). Dessa forma, 

além de não cumprir com o papel da regeneração dos presos, as 

cadeias, por vezes, acabavam por corrompê-los ainda mais, 

conforme afirma Salla: “Ao invés de os indivíduos, sob tutela da 
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lei, se emendarem, pelo contrário, parece que mais se 

corrompem” (SALLA, 2006, p. 58).  

As presas atuais, apesar do aumento expressivo dos 

índices de condenação na última década, permanecem 

correspondendo a uma minoria carcerária, quando comparadas 

aos índices masculinos. Estas já não são vistas como vítimas dos 

crimes, mas, são tidas, na maioria das vezes, como participantes 

passivas nos delitos, pois, geralmente, a criminalidade feminina é 

vinculada aos crimes cometidos por homens. “O homem seria a 

“cabeça”, é quem arquiteta o crime, coisa que a “natureza 

feminina” não tem capacidade de fazer, à mulher cabe apenas, 

como cúmplice fiel, manter o silêncio, proteger seu homem, 

ainda que venha a cumprir pena em seu lugar e, quem sabe 

depois, ser trocada por outra.” (MENDONÇA; TAVARES, 

p.12). 

O Código Penal permanece estabelecendo a separação de 

sexos na prisão, homens e mulheres devem cumprir sua pena em 

estabelecimentos específicos para cada gênero. O art. 37, do 

Código, refere-se às mulheres: “As mulheres cumprem pena em 

estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos 

inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o 

disposto neste Capítulo”. Entretanto o sistema penal permanece, 

de forma predominante, sendo criado por homens, pensado por 

homens e para homens. Consequentemente, a execução do 

sistema penal não se adapta às peculiaridades femininas, o que 
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gera resultados desastrosos que, frequentemente, são alvos de 

crítica pela mídia e pela sociedade geral.  

  A realidade vivida dentro das penitenciárias femininas é 

caótica e desumana, problemas de descaso, superpopulação e 

desrespeito aos direito humanos são frequentes. Frinhani e 

Souza, ao longo de uma pesquisa na Penitenciária Estadual 

Feminina do Espírito Santo, coletaram inúmeros depoimentos 

que evidenciam realidades compartilhadas em boa parte das 

penitenciárias brasileiras: as presas mencionam que a prisão 

provocou mudanças drásticas nas relações com seus familiares, 

pois as distanciou de suas famílias; os filhos, muitas vezes, 

passaram a ser criados por parentes ou terceiros; as visitas 

tornaram-se raras, ou nem acontecem, pois, as famílias sentem 

vergonha da detenta; os maridos as abandonaram, etc. 

Consequentemente, o cárcere proporcionou uma valorização dos 

laços afetivos e familiares, bem como, da liberdade, à maioria 

das presas, mas, “ao mesmo tempo em que as detentas procuram 

desenvolver uma relação mais estreita com os membros da 

família, vêem com ceticismo a possibilidade de reatar as relações 

ou os laços quando se encontrarem fora dos muros da prisão” 

(FRINHANI; SOUZA, 2005). Essa situação “demonstra a dupla 

(múltipla) punição da mulher, seja pelo sistema penal, seja pela 

sociedade” (RAMOS, p.3). 

Além do distanciamento da família, da exposição à 

violência, da falta de alimentação adequada, depoimentos 

colhidos por Mendonça e Tavares elucidam outras deficiências, 
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como o ócio, a falta de trabalho, a monotonia, a falta de 

intimidade e de privacidade, a falta de segurança, a falta de 

amizade e confiança entre as internas (o que reforça o 

isolamento), a falta de assistência médica, psicossocial e jurídica. 

As carências fazem com que a prisão não prive somente a 

liberdade das presas, mas, também se aproprie das “mentes, 

formas de pensar, na medida em que essas mulheres têm que 

controlar seu “temperamento”, ou seja, são mantidas sob controle 

e devem calar desejos, insatisfações, maus tratos e se manterem 

obedientes, com comportamentos padronizados” (MENDONÇA; 

TAVARES, p.8).  

Para se submeter às regras da instituição, as mulheres 

acabam perdendo seus valores, sua identidade. Apesar do cenário 

degradante, segundo o relatório da Organização Não-

Governamental Human Rights Watch, as condições prisionais 

femininas, quando comparadas às das prisões masculinas, 

tendem a ser melhore, porém, as detentas possuem carências 

específicas, dentre elas, a limitação das instalações recreacionais 

e a discriminação sobre as visitas conjugais. 

 

5 Conclusão 

 

 A análise da composição do cárcere feminino, do espaço 

prisional e dos fatores que condicionam essa realidade é de suma 

importância para o conhecimento da criminalidade feminina.  Já 

o estudo histórico do sistema penitenciário feminino, possibilita 
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o entendimento da situação que este vivencia nos dias atuais, 

pois, permite que se visualize as permanências e rupturas nas 

unidades penitenciárias ao longo dos anos.  

Verificou-se que os índices de criminalidade crescem de 

acordo com o aumento da participação da mulher na vida social, 

política e econômica da sociedade. O que nos leva a concluir 

que, embora não haja uma proporção numérica entre os índices 

de criminalidade e os índices referentes ao crescimento da 

participação feminina na sociedade, o aumento da criminalidade 

está associado às transformações da sociedade que possibilitaram 

maior independência e participação feminina nos mais variados 

segmentos da mesma. Da mesma forma, as mudanças no 

contexto social também influenciam nos tipos de crimes 

cometidos, conforme foi exposto na análise dos dados 

estatísticos.  

Por fim, tendo em vista a ausência de políticas 

específicas para o gênero feminino e os poucos esforços no 

sentido de compreender as motivações e circunstâncias em que 

ocorrem os crimes praticados por mulheres, bem como, a falta de 

iniciativas que previnam essa criminalidade, o que se tem, 

atualmente, é um cenário de negligência e esquecimento do 

gênero feminino. Embora o processo ressocializador seja 

indispensável, a situação penitenciária atual não possibilita a 

ressocialização efetiva das presas. Assim, a transformação da 

estrutura e do tratamento proporcionado no interior do cárcere 

feminino precisa ser alterado, de forma que a prisão não sejar um 
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depósito de indesejáveis, mas uma instituição que possibilite a 

reconstrução de vidas. 

Mendonça e Tavares, em seu estudo, propõe uma 

interessante alternativa ao sistema carcerário feminino: uma 

horizontalização do poder, em que a definição das prioridades e 

projetos partiria da demanda das próprias presas, e não de uma 

equipe dirigente autoritária e, geralmente, descontextualizada. 

Talvez assim, ouvindo aquelas que compõem o cárcere, seja 

possível garantir o atendimento das necessidades fundamentais, 

atentando sobre as especificidades do sexo, e se propicie a 

regeneração efetiva das presas. 
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VI 

A EVOLUÇÃO DA INIMPUTABILIDADE NOS 

DIPLOMAS PENAIS BRASILEIROS (1830 e 1890) 

Cecília Wandscheer Ferrão
1
 

 

1 Introdução 

 

Compreender a atual legislação requer aprofundada 

análise da formação jurídica de outrora. A fim de obter tais 

constatações, o presente artigo buscou no Código Criminal do 

Império do Brasil e no Código Penal dos Estados Unidos do 

Brasil as primeiras disposições referentes à inimputabilidade por 

transtornos mentais. Mais do que comparar preceitos normativos, 

o estudo objetivou analisar todo o contexto histórico que 

influenciou a elaboração do direito vigente, como as construções 

dos estudiosos da época, o avanço da medicina psiquiátrica e os 

diferentes conceitos que buscavam definir o chamado “louco 

criminoso”.  

Diante disso, a primeira parte da pesquisa ocupou-se de 

analisar os dispositivos presentes no Código Criminal do Império 

do Brasil, assim como visou resumir todo o pensamento 

criminológico da época, destacando-se as teorias de pensadores 

como Lombroso e Ferri, que buscavam traçar um perfil do 

criminoso. 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Direito da UFPel. 
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Na segunda etapa, buscou-se averiguar as normas do 

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, tendo em vista a 

mudança do contexto histórico, que passou do Império para a 

República. Vislumbrou-se nesta época o embate de competência 

entre a psiquiatria e o direito, áreas que influenciam a 

investigação acerca do louco criminal. 

Por fim, a partir das constatações feitas, espera-se 

compreender a evolução da legislação pertinente aos 

inimputáveis e averiguar a eficácia das normas implementadas ao 

analisar o reflexo das mesmas na sociedade à época. 

 

2 Código Criminal do Império de 1830 

 

À época do Império, o Direito Penal Brasileiro 

caracterizava-se pelo rigor punitivo, incluindo entre as sanções 

previstas a pena de morte, os castigos físicos e as galés, que nada 

mais eram do que penas que requeriam o trabalho dos 

condenados. O cárcere e a pena possuíam como finalidade única 

a retribuição, o castigo.  

No que tange à criminologia, o século XIX foi marcado 

pelas primeiras indagações acerca do criminoso em si e sua 

natureza. Nomes como Lombroso e Ferri começam a influenciar 

os pensadores brasileiros. 

Algumas noções acerca da ressocialização começam a 

surgir, ainda que pouco amparadas, em contrapartida ao castigo e 

à ideia tradicional da prisão.  
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Porém, ao se falar do grande gênero composto pelos 

criminosos, uma espécie acaba por se destacar, justamente por 

encaixar-se na problemática da recuperação: o louco criminoso. 

Acerca destes, dispunha o Código Criminal do Império: 
Art. 10. Tambem não se julgarão 
criminosos: 
(...) 
2º Os loucos de todo o genero, salvo se 
tiverem lucidos intervallos, e nelles 
commetterem o crime.1 

 

Assim, isenta-se da pena os chamados “loucos 

criminosos”. Ressalta-se que a primeira legislação a priorizar tal 

isenção foi promulgada na Inglaterra, em meados do século 

XVIII, a qual versava que “irresponsáveis os idiotas e loucos, 

mas apenas quanto as loucuras de „grande orquestra‟.
2
  

A legislação liberal da Inglaterra, os ideais herdados pela 

Revolução Francesa, como o humanitarismo, somado ao 

interesse de alienistas acerca da questão da inimputabilidade, 

trouxeram o assunto à tona. Pinel e a definição do homem 

alienado em muito contribuíram para a isenção da 

responsabilidade dos criminosos loucos. 

Entretanto, o disposto no Código Imperial legal sofreu 

duras críticas. Ingienieros afirmava que para se assegurar a 

defesa da sociedade, quando fosse constatada a “degeneração 

                                                           
1 TINÔCO, Antônio L. F., Codigo Criminal do Imperio do Brazil 
anotado, Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, p. 26. 
2 INGENIEROS, José, Criminologia, 2ª ed., Editora Livraria Jacyntho, 
Rio de Janeiro, 1934, p. 34. 
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psíquica” de um criminoso, não se deveria proceder na isenção 

de pena, mas ao contrário, dar-lhes maior repressão, porquanto 

“os delinqüentes mais perigosos são precisamente os mais 

degenerados”.1  

Importa salientar que grande parte das legislações da 

América Latina eximiam da pena aquele que cometesse o fato 

sobre o estado de loucura. Ingenieros, da mesma foram, opunha-

se à essas legislações, asseverando a impossibilidade de 

aplicação de critério científicos dentro do direito vigente, tendo 

em vista a inexistência de uma classificação definitiva sobre a 

loucura. Em sua obra “Criminologia” indaga o que seria 

exatamente o “estado de loucura” a que se refere o código 

brasileiro. Por outro lado, pondera a crítica, alegando que há 

indivíduos intensamente afetados por transtornos e que a 

generalização da isenção da pena acabaria por beneficiar aqueles 

que não se encontrassem em tal estado avançado. 

Já Tobias Barreto asseverava que  
A expressão loucos de todo o gênero, 
conquanto simples e clara, larga e fecunda 
em sua simplicidade, não é todavia bastante 
compreensiva para abranger a totalidade 
não só dos que padecem de qualquer 
desarranjo no mecanismo da consciência, 
como também dos que deixaram de atingir, 
por algum vício orgânico, o 
desenvolvimento normal das funções, ditas 

                                                           
1 INGENIEROS, José, Criminologia, 2ª ed., Editora Livraria Jacyntho, 
Rio de Janeiro, 1934, p. 36. 
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espirituais, sendo uns e outros isentos de 
imputação jurídica.1 

 

Diante disso, constata-se que a generalidade do art. 10 

revelou-se a grande lacuna da legislação. Diversas e variadas se 

apresentavam as classificações que versavam acerca dos 

transtornos mentais, sem haver, contudo, nenhum acordo entre os 

alienistas.  

Porém, uma coisa era certa: a definição do criminoso, 

enfim, havia começado a ser foco nos debates da época. 

Dentre as teses mais relevantes concernentes ao perfil do 

criminoso, pode-se destacar a de Lombroso e Ferri. A primeira, 

muito debatida no cenário jurídico brasileiro, tratava da 

delimitação do perfil criminoso a partir de critérios físicos. 

Ainda, o estudioso afirmava que:  
A sociedade estava dividida entre seres 
atávicos, que reeditavam a selvageria dos 
primitivos, e seres normais, produtos bem 
sucedidos da evolução, que naturalmente 
detém o poder de legislação sobre os 
primeiros.2 

 

Ferri, por sua vez, acreditava que a criminalidade 

manifestava-se através de defeitos morais, transmitidos 

hereditariamente, que podem ser adquiridos, incorporados e 

retransmitidos pela convivência nos ambientes pobres. 
                                                           
1 BARRETO, Tobias. Menores e Loucos em Direito Criminal, Rio de 
Janeiro: Edição da “Organização Simões”, 1951, p. 73. 
2 RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil, Rio de 
Janeiro, Revan, 2003, p. 59. 
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Assim, ambos eram partidários da teoria biológica, os 

quais foram amplamente aceitos entre os doutrinadores pátrios, 

concluindo que o louco era anormal e incurável. E é na sua 

anormalidade que reside o fundamento para a isenção da 

responsabilidade, porquanto a pena seria ineficaz no que tange às 

finalidades da punição. 

Tais teorias acarretaram no aumento do rigor penal, bem 

como num policiamento mais severo no que se refere às camadas 

mais baixas da população, uma vez que mais suscetíveis ao 

crime. Este é o início da “higienização” e das medidas 

pedagógicas. 

Quanto ao destino dos loucos criminosos, assim dispunha 

o Código Criminal do Império: 
Art. 12. Os loucos que tiverem commettido 
crimes, serão recolhidos ás casas para elles 
destinadas, ou entregues ás suas familias, 
como ao Juiz parecer mais conveniente.1 

 

Portanto, diferenciava-se, em algum grau, os transtornos 

mentais que acometiam os loucos criminosos. Entretanto, a 

aplicação deste dispositivo concernia apenas ao magistrado, sem 

haver grandes investigações sobre a real patologia do infrator. 

Atenta-se para a despreocupação acerca de um critério 

objetivo, por exemplo, a desnecessidade de laudo pericial. 

Contudo, já há a preocupação de destinar os loucos criminosos à 

                                                           
1 TINÔCO, Antônio L. F., Codigo Criminal do Imperio do Brazil 
anotado, Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, p.24-26. 
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instituição diversa dos demais infratores, em casas 

especializadas. 

 

3 Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890 

 

Influenciados pelos estudos de nomes já citados, como 

Ferri e Lombroso, os intelectuais brasileiros passam a atribuir a 

criminalidade a costumes da nação como o samba, miscigenação 

e carnaval. Ressalta-se que a própria teoria de Lombroso inspirou 

a escrita de uma das grandes obras da literatura brasileira – O 

Cortiço, de Alvares de Azevedo. 

Desta forma, o discurso da degeneração articula-se mais 

a uma proposta de eliminação e exclusão do criminoso, pelo 

aumento do poder repressivo das leis, do que a uma perspectiva 

de cura ou reforma, confirmando a noção do criminoso como 

“anormal”. 

Entretanto, com a chegada da República, a tendência 

política é mais liberal do que nunca, consequentemente 

disseminando as novas posturas ressocializadoras. 

Nesta esfera, o Código Penal dos Estados Unidos do 

Brasil dispõe da seguinte maneira acerca daqueles que serão 

isentos de responsabilidade: 
Art. 27. Não são criminosos: 
§3º. Os que por imbecilidade nativa, ou por 
enfraquecimento senil, foram 
absolutamente incapazes de imputação. 
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§4º. Os que se acharem em estado de 
completa privação de sentidos e de 
intelligencia no acto de cometter o crime.1 

Salienta-se que este artigo foi o que substituiu o art. 10 

do Código Criminal do Império que referia a isenção de 

responsabilidade aos “loucos de todo o gênero”. Compreendem-

se, nos referidos parágrafos várias causas da exclusão, bem como 

da diminuição da capacidade, sem exatidão quanto à nenhuma 

delas. Dentre as causas está também a que trata o presente artigo, 

qual seja inimputabilidade em razão de transtornos psíquicos.  

Nesta esteira, a redação do parágrafo quarto sofreu duras 

críticas. Entre elas a de Carvalho Durão que dizia que: “tal 

estado (de completa privação de sentidos e de inteligência) 

compreendia o cadáver”
2
. Tal juízo funda-se no argumento de 

que a completa e absoluta falta de adequação somente poderia 

advir da morte. 

Juristas da época admitiram a vagueza do artigo, 

porquanto tentaram referir que o que o legislador pretendeu foi 

que, para acarretar na isenção era mister mais do que a simples 

perturbação. Por isso, se fez o uso da expressão “completa”. 

A fim de corrigir a imprecisão do dispositivo, o Decreto 

de nº 4.780 de 27/12/1923 substituiu a expressão “privação” por 

“perturbação”, em virtude das consequentes absolvições no 

Tribunal do Júri de indivíduos que não mereciam a guarida 
                                                           
1 COSTA E SILVA, Antônio José. Codigo Penal dos Estados Unidos 
do Brasil commentado, Vol. I, Senado Federal, Conselho Editorial: 
Superior Tribunal de Justiça, 2004, p. 189ss. 
2 DURÃO, Carvalho. Revista o Direito, 1891, p. 181. 
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pretendida pelo legislador. Todavia, o decreto em nada mudou a 

interpretação. 

Convém ressaltar, que embora amplamente criticado, o 

objetivo precípuo da norma seria a isenção para aqueles que 

privados de razão no momento do ato. Entretanto, afirmar que o 

indivíduo seria responsabilizado caso fosse constatada a 

perturbação em momento posterior ao ato, seria ir longe demais, 

pois tal conclusão não era consenso na doutrina. O que se dizia é 

que se conseguiria compreender o intuito do legislador a partir do 

uso dos princípios do direito penal. 

Há que se fazer uma consideração acerca da legislação 

da época: esta era escassa e demasiadamente genérica, conforme 

já referido. Mesmo os comentários aos códigos eram saturados 

de lacunas, bem como o posicionamento da doutrina em geral 

não era definitivo. Por isso, mesmo que se tente resgatar o 

objetivo preciso da lei, a imprecisão jurídica tornou o tema 

nebuloso para análise à posteriori.  

Acerca do destino do “louco criminoso”, assim versava o 

Código Penal: 
Art. 29. Os indivíduos isentos de 
culpabilidade em resultado de afecção 
mental serão entregues a suas famílias, ou 
recolhidos a hospitaes de alienados, se o 
seu estado assim exigir para segurança do 
publico.1 

 
                                                           
1  COSTA E SILVA, Antônio José. Codigo Penal dos Estados Unidos 
do Brasil commentado, Vol. I, Senado Federal, Conselho Editorial: 
Superior Tribunal de Justiça, 2004, p. 220-227. 
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Denota-se no preceito em comento uma distinção na 

própria categoria dos “mentalmente afetados”. Havia aqueles 

que, mesmo após o cometimento do crime, seriam considerados 

inofensivos, de modo que se procedia na destinação à família. De 

outra banda, havia aqueles que necessitavam da intervenção 

estatal, através da internação em instituição especializada. Estes 

eram um risco para a sociedade, isto é, considerados perigosos. 

A legislação foi novamente omissa, havendo apenas 

disposição expressa referente à internação em instituição 

especializada e, na falta desta, no cárcere comum, em sessão 

apartada, conforme dispôs o Decreto no. 1.132 de 22/12/1903. 

Contudo, havia grande carência das instituições especializadas, 

resultando em uma grande destinação dos loucos criminosos à 

prisão comum. Ainda, ocorreu a promulgação de outro decreto, o 

de no. 15.831 de 25/05/1921, que instituiu o Manicômio Judicial 

da Capital da República, que nada mais era do que um pavilhão 

especial da Casa de Correção. 

 Ressalta-se que o primeiro manicômio especializado foi 

fundado na cidade de Barbacena/MG, a qual restou conhecida 

como “a cidade dos loucos”. 

Um dos questionamentos pertinentes era quanto à 

aplicação da medida. Quem decidia poderia ser tanto o 

magistrado, como a autoridade administrativa, isto é, a polícia. A 

fim de evitar resolver o impasse, a doutrina brasileira elaborou 

alguns projetos de lei concernentes ao assunto: 
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1909: O juiz deliberará acerca da internação, mas quem 

procederá na execução da medida – escolha do estabelecimento, 

tempo de duração – é a autoridade administrativo. 

1913: O recolhimento que durar mais do que dois anos 

dependerá de decisão judicial. 

1925: O prazo máximo de internação será de cinco anos, 

sendo que a soltura dependerá de autorização judicial.1 

Depreende-se destas medidas uma preocupação 

constante do judiciário brasileiro em restringir a atividade da 

autoridade administrativa, algo que não se constatava nas 

legislações estrangeiras da época.  

 Outro ponto a se enfatizar é o da execução da pena. 

Sobre esta, o Código dispunha da seguinte maneira: 
Art. 68. O condemnado que achar-se em 
estado de loucura só entrará em 
cumprimento de pena quando recuperar as 
suas faculdades intellectuaes. 
Paragrapho unico. Si a enfermidade 
manifestar-se depois que o condemnado 
estiver cumprindo a pena, ficará suspensa a 
sua execução, não se computando o tempo 
de suspensão no da condemnação.2 

 

O parágrafo único foi criticado por estudiosos como o 

alienista Franco da Rocha, que afirmava que o estado de loucura 

em nada divergia das demais doenças, não se justificando, 

                                                           
 
2 COSTA E SILVA, Antônio José. Codigo Penal dos Estados Unidos 
do Brasil commentado, Vol. II, Senado Federal, Conselho Editorial: 
Superior Tribunal de Justiça, 2004. 
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portanto, a não computação do tempo. Na época, qualquer 

internação por enfermidade – que não as psíquicas – contariam 

como tempo de pena cumprido.  

Já para outros, como o psiquiatria Moraes Mello, o 

dispositivo obteve êxito na redação, pois enquanto o louco 

manifestasse a moléstia, estaria “imune” ao efeito do cárcere, 

tanto quanto ao efeito educativo, quanto ao retributivo. 

Em relação à legislação estrangeira, esta posicionava-se 

quanto à computação do tempo de internação na pena. Ou seja, 

mesmo que o princípio da computação estivesse amplamente 

amparado pelos códigos da época, que o justificavam 

simplesmente por “razões de humanidade”, a legislação penal 

brasileira relutou em adotá-lo.  

 

4 O Criminoso 

 

 A Casa de Correção da Corte trouxe à tona ideais de 

ressocialização, uma vez que ampliava os horizontes acerca da 

finalidade e execução da pena. A prisão se dava em nome da cura 

e benefício do próprio preso, reconhecendo neste uma “doença”.  

Assim dividem-se as estratégias do Direito Penal no 

início do século XX, conforme o estudo de Cristina Rauter: 
1. “O criminoso é um doente; 
2. A pena é um tratamento, que age em 
benefício do criminoso; 
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3. A prisão não deve punir, mas 
curar.”1 

 

Desta forma, evidencia-se, neste contexto, o papel da 

psiquiatria. Para os estudiosos da área, o louco era 

potencialmente capaz de cometer crimes. A solução seria a 

medicalização do crime, bem como a transferência do tratamento 

aos psiquiatras. 

E ao intervir, de certa forma, em matéria antes 

essencialmente jurídica, criou-se uma espécie de querela entre as 

classes. Contudo, houve mudanças para o bem da sociedade, à 

exemplo da Lei dos Alienados (1903), que regulamentou a 

guarda temporária dos bens dos alienados pelo psiquiatria, 

definindo o hospício como único local devem ser recolhidos os 

loucos. A internação passou a demandar um parecer médico. 

Bem se viu que o Código Imperial deixou muito a 

desejar nas questões relativas aos inimputáveis, principalmente 

no que tange à definição demasiada genérica. Ademais, tornou-se 

notória, no século XX a ideia de que a loucura difere da 

irracionalidade, ao contrário do que se pensava antes. Admitiu-

se, nesta conjuntura, que a loucura é capaz de preservar a razão e, 

ao mesmo tempo, atingir a moral, à exemplo dos chamados 

“estados crepusculares da liberdade”. 

Estes são atualmente conhecidos também como 

inimputáveis fronteiriços. Esta classe está posicionada entre a 
                                                           
1  RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil, Rio de 
Janeiro, Revan, 2003, p. 40. 
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liberdade de agir e a total ausência da mesma, nas denominadas 

loucuras morais: “Encontram-se em indivíduos com uma 

inteligência regular ou mesmo aguda, e um caráter detestável”.1 

A estes psicopatas, deduziu-se a pena ser ineficaz, pelo 

simples fato de não reconhecerem a justiça da pena. Em verdade, 

desconhecem qualquer noção de moral, motivo pelo qual 

precisam de sanções mais severas, diversas das imputadas aos 

loucos em geral. Esta categoria acabou promovendo a 

conciliação entre a justiça e a psiquiatria, pois diante desta classe 

há tanto a inutilidade do tratamento, quanto a ausência de 

entendimento acerca da punição, revelando ser a preocupação 

maior relativa à segurança da sociedade. 

Assim, conclui sabiamente Cristina Rauter, acerca dos 

benefícios da união entre juristas e psiquiatras:  
as formas em que a doença mental podia 
afetar a razão eram múltiplas, e por sua 
correta avaliação feita pelo psiquiatra, 
podia o Direito Penal orientar-se quanto à 
forma de sanção adequada a cada caso.2 

 

Nas décadas de 20 e 30 houve uma crescente negação de 

criminólogos como Lombroso e Ferri. Tudo isto, devido ao 

advento da psicanálise criminal. O louco passa a ser de 

“criminoso que necessita a dura reprimenda do Estado” para 

“passível de recuperação”. Perdura, contudo, a noção de 
                                                           
1 RODRIGUES, Doria. Responsabilidade criminal. Seus modificadores, 
Bahia Econômica, 1929, p. 11. 
2  RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil, Rio de 
Janeiro, Revan, 2003, p. 56. 
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irresponsabilidade penal. As causas justificadoras da tendência 

criminosa passam de biológicas/hereditárias para fundamento no 

comportamento do indivíduo: “O criminoso é aquele a quem não 

foi dada a adequada educação moral, que se deixa levar pelos 

instintos sem lhes opor freios”.1 Logo, muda a ótica: não há 

patologia que diferencie o criminoso do homem honesto. O que 

muda são os fatos de criação, bem como o contexto social onde 

estão inseridos. Até mesmo a infância é reconhecida como fator 

contributivo. 

Portanto, todas as noções referentes ao criminoso passam 

a mudar. Percebendo o quanto os aspectos sociais contribuem 

para a formação da criminalidade, passa a se perceber que com 

mudanças políticas pode se construir uma sociedade mais segura. 

A influência desta mudança de pensamento quanto ao 

perfil do criminoso respinga também no louco criminoso, 

porquanto este passará a ser reconhecido como doente e passível 

de ser tratado, curado e ressocializado. 

 

5 Conclusão 

 

Diante de todos os argumentos trazidos à baila, se fazem 

pertinentes algumas inferências. Em relação à evolução da 

legislação em si, denota-se que houve progresso, porém não 

significativo, já que restaram constatadas diversas lacunas em 
                                                           
1  RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil, Rio de 
Janeiro, Revan, 2003, p. 59. 
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ambos os códigos. Constata-se grande despreparo do legislador 

na redação dos dispositivos, o que gerou conflitos entre os 

próprios operadores do Direito, autoridades administrativas e na 

população, pois por vezes a aplicação dos dispositivos acabava 

por beneficiar àqueles que não foram os destinatários da lei. 

Porém, vislumbrou-se no período da República, uma 

maior preocupação acerca da ideal destinação do louco 

criminoso, superando a ideia de higienização da sociedade.  

Ademais, é notória a importância do saber psiquiátrico 

neste sentido, cumulado com a grande evolução da medicina. Tal 

avanço possibilitou ao Direito repensar a punição e o cárcere 

como um todo, abrindo as portas à ideias que buscavam a cura e 

o retorno à sociedade. 

É sabido que em vias práticas havia o viés da má 

administração das políticas públicas, mas pode-se dizer que 

formalmente houve uma significativa evolução em relação aos 

inimputáveis. 

Mais do que isso: enfim faz-se presente a ideia de que o 

Direito não é uma ciência que age em si, pois para perseguir suas 

finalidades depende de ofícios que fogem ao seu alcance. Assim, 

evidencia-se a grande importância do embate com a medicina e a 

psiquiatria. 
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ANÁLISE DA DELIMITAÇÃO DA MENORIDADE 

PENAL DESDE AS ORDENAÇÕES FILIPINAS ATÉ O 

CÓDIGO DE MENORES DE 1927 
Bruna Hoisler Sallet

1
 

Romeu Osvaldo Pacheco
2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da análise das legislações penais e doutrinas 

existentes o presente trabalho objetiva verificar as mutações 

quanto ao conceito de imputabilidade penal, especificamente no 

que tange à delimitação da maioridade penal, durante parte da 

história do Direito Penal Brasileiro.  Para tal estudo, traça-se 

como parâmetro inicial o surgimento e compreensão da 

maioridade penal nas Ordenações Filipinas e no primeiro Código 

Criminal confeccionado no Brasil, o de 1830, adentrando nos 

demais diplomas penais criados e aplicados na sociedade 

brasileira até a promulgação do Código dos Menores, em 1927.  

Vale ressaltar, reiterada e de forma aprofundada, que, 

durante a análise desenvolvida, busca-se adentrar na abordagem 
                                                           
1 Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas. 
2 Graduando do Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas, 
monitor das disciplinas de Direito Penal I, II e III na Faculdade de 
Direito da UFPel, estagiário da 4ª Promotoria de Justiça Cível de 
Pelotas/RS, coordenador acadêmico no Centro Acadêmico Ferreira 
Vianna e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa “A construção do 
pensamento jurídico-penal brasileiro: punição, criminalização e 
violência.”. 
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da imputabilidade pormenorizando no viés da maioridade penal 

somente nas legislações criadas e aplicadas no território brasileiro 

até o Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927 e nas 

Ordenações Filipinas. Desse modo, algumas das legislações 

portuguesas, dentre elas as Ordenações Afonsinas e Manuelinas, 

as quais vigeram, principalmente, enquanto o Brasil era colônia 

de Portugal, não são objetivo de estudo, bem como não são 

pormenorizados os conceitos em foco nas Ordenações 

holandesas, que estiveram vigentes durante breve período de 

dominação desta nação protagonizada por Maurício de Nassau 

em algumas regiões do território brasileiro, em razão do difícil 

acesso a fontes bibliográficas e documentais confiáveis acerca 

deste período.  

A fundamentação teórica e legal para abstrair o 

surgimento, mudanças e evolução da menoridade penal está, 

primeiramente, na própria letra da lei, por meio da análise das 

Ordenações Filipinas, do Código Criminal do Império de 1830, 

do Código Penal da República de 1890, do Decreto 22.223 de 14 

de dezembro de 1922 (Consolidação das Leis Penais) e do 

Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927.  

Além disso, para aprofundar-se em um norte 

interpretativo correto e condizente, usa-se como referencial 

básico as clássicas doutrinas de Francesco Carrara, Hans Welzel, 

Antonio Luiz Ferreira Tinoco, Oscar de Macedo Soares e 

Galdino Siqueira, auxiliando-se posteriormente em Aníbal Bruno, 

Heleno Fragoso, Edgar de Magalhães Noronha e Antônio Bento 
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de Faria até os célebres autores como Nelson Hungria, Francisco 

de Assis Toledo, Cezar Roberto Bitencourt, Guilherme de Souza 

Nucci e Damásio de Jesus abordando as modificações com a 

Reforma de 1984. 

Outrosssim, para propiciar exame da legislação sob o 

prisma histórico-social, é utilizada como base a obra 

“Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 

integral” de João Batista Costa Saraiva.  

As fontes utilizadas para fazer o estudo da 

imputabilidade sob o prisma em foco foram: Códigos Penais já 

promulgados e já vigentes que versam sobre a menoridade penal 

e livros conceituais e interpretativos da doutrina clássica 

brasileira. Portanto, as metodologias de pesquisa adotadas são a 

bibliográfica, bem como a documental. 

Em breve apresentação inicial, vale expor que, no 

Sistema Penal Brasileiro atual, a maioridade penal tem por base o 

sistema biológico e, de acordo com o artigo 27 do vigente Código 

Penal, o indivíduo está sujeito às normas estabelecidas na 

legislação a partir dos 18 anos de idade (BITENCOURT; 2011: p. 

415).  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Primeiramente, antes de adentrar no estudo da 

maioridade penal, relacionando-a com a doutrina penal e com 

suas influências políticas, sociais e históricas em cada época, é 
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necessário explanar, mesmo que brevemente, acerca de conceitos 

teóricos que servem de base para a perfeita compreensão do 

objeto em exame, como a culpabilidade, a imputabilidade e a 

responsabilidade penal. 

  

2.1 Análise teórica da “maioridade penal: culpabilidade, 

imputabilidade e responsabilidade penal 

 

Como registrado anteriormente, torna-se necessária a 

vista aos conceitos basilares, bem como sua posterior relação 

entre si e com a maioridade penal. 

A culpabilidade é considerada, de acordo com o 

renomado autor da doutrina penal moderna Cezar Roberto 

Bitencourt (2011: p. 411), “como aquele juízo de reprovação 

dirigido ao autor por não haver obrado de acordo com o Direito, 

quando lhes era exigível uma conduta em tal sentido”. Tal 

entendimento provém da doutrina da ação finalista, adotada por 

nosso atual Código Penal atual, que surgiu através do conceito 

posto por Hans Wenzel (2001: p. 89), em que “culpabilidade, 

nesse sentido amplo, é a vontade de ação, antijurídica e culpável 

ou (no sentido mais amplo) a ação (típica, antijurídica) culpável”.  

Já a imputabilidade ou imputação criminal, embora seja 

confundida por muitos com a responsabilidade penal, difere 

desta, sendo magistralmente definida por Edgar de Magalhães 

Noronha (1984: p. 172): 
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Esta é o conjunto de requisitos pessoais 
que conferem ao indivíduo capacidade, 
para que, juridicamente, lhe possa ser 
atribuído um fato delituoso. Pelos próprios 
termos do art. 22, imputável é a pessoa 
capaz de entender o caráter criminoso do 
fato e de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. Sinteticamente, pode dizer-
se que imputabilidade é a capacidade que 
tem o indivíduo de compreender a ilicitude 
de seu ato e de livremente querer praticá-
lo. 

  

 Completando o exame dos conceitos, afixa-se a 

responsabilidade penal como “decorrência da culpabilidade, ou 

seja, trata-se da relação entre o autor e o Estado, que merece ser 

punido por ter cometido um delito” (NUCCI, 2002: p. 153). 

Ademais, imperioso ressaltar como a indistinção e confusão entre 

os conceitos (culpabilidade, imputabilidade e responsabilidade) 

perdurou na Ciência Penal, sendo que até mesmo o Título III do 

Código Penal Brasileiro, antes da Reforma de 1984, não era 

nominado como “DA IMPUTABILIDADE”, como atualmente é, 

mas como “DA RESPONSABILIDADE”. 

    Por fim, cabe a sintética interligação do exposto: a 

imputabilidade é a capacidade de ser culpável, a culpabilidade é o 

juízo de reprovação social que pode ser realizado ao imputável e 

a responsabilidade é obrigação de que este indivíduo tem de arcar 

com as conseqüências jurídicas do crime.  

Após este breve referencial, é possível realizar 

explanação teórica acerca da “maioridade penal”. Em nosso 
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Código Penal atual, no artigo 27, esta é tida pela majoritária 

doutrina como uma excludente de culpabilidade (DE JESUS, 

2011: p. 382), considerando inimputável o sujeito que não atingiu 

os 18 (dezoito) anos. Tal critério utilizado pelo legislador é o 

biológico, o qual dispensa quaisquer indagações acerca da 

capacidade intelectiva e volitiva do agente, fixando uma 

presunção legal absoluta de incapacidade apenas pelo critério 

cronológico. No entanto, nem sempre nosso Sistema Penal foi 

assim, durante muitos anos vigorou o critério biopsicológico. 

Neste, a legislação penal não estabelecia idade certa para definir 

se o infrator era culpável ou não, estando os jovens sujeitos a 

exames de conduta a fim verificar se possuíam a real capacidade 

de abstração, sendo a culpabilidade ora mantida na sua totalidade 

e ora diminuída em partes ou por completo, conforme a análise 

do caso pelo Juízo. 

 

2.2 Estudo da maioridade penal: das Ordenações Filipinas até 

o Código dos Menores de 1927 

 

Após já fixado o referencial teórico que envolve a 

delimitação da maioridade penal, pode-se passar ao exame desta 

excludente de culpabilidade nos diversas legislações penais que 

vigeram no território brasileiro, desde as Ordenações Filipinas até 

advento do Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927 (Código 

dos Menores), como já exposto na introdução do presente 

trabalho, também sob um enfoque histórico-social de cada época. 
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2.2.1 Das Ordenações Filipinas: de 1808 à 1830 

 

 Em 1808, Dom João VI desembarcou no Brasil. Neste 

período, vigiam no Brasil as Ordenações Filipinas, que 

perduravam em Portugal desde 1603. 

 Essas normas portuguesas recebiam forte influência da 

Igreja Oficial da época, a Igreja Católica, tendo em vista que os 

primados do Direito Canônico presidiam a jurisdição do Estado. 

Neste ambiente, a idade em que se considerava o jovem 

imputável era os 7 (sete) anos (SARAIVA, 2003; p. 22). 

 Neste período, havia apenas uma garantia aos menores de 

17 (dezoito) anos, que era a inaplicabilidade da pena de morte, 

conforme o disposto no Título CXXXV do Livro Quinto das 

Ordenações Filipinas: 

 
Quando algum homem, ou mulher, que 
passar de vinte anos cometer qualquer 
delito, dar-lhe-á pena total, que lhe seria 
dada, se de vinte e cinco anos passasse. 
E se for de idade de dezessete até vinte 
anos, ficará ao arbítrio dos julgadores dar-
lhe a pena total ou diminuir-lha. 
E neste caso olhará o julgador o modo com 
que o delito foi cometido e as 
circunstâncias dele, e a pessoa do menor; e 
se achar em tanta malícia, que lhe pareça 
que merece pena total, dar-lhe-á, posto que 
seja morte natural. 
E parecendo-lhe que não o merece, poder-
lhe-á diminuir, segundo qualidade, ou 
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simpleza, com que achar, que o delito foi 
cometido. 
E quando o delinqüente for menor de 
dezessete anos cumpridos, posto que o 
delito mereça morte natural, em nenhum 
caso lhe será dada, mas ficará em arbítrio 
do julgador dar-lhe outra menor pena. 
E não sendo o delito tal, em que caiba pena 
de morte natural, se guardará a disposição 
do Direito Comum. 

 
Assim, com a maioridade penal aos 7 (sete) anos, 

eximia-se o menor da pena de morte e concedia-lhe redução da 

pena. Ademais, entre os 17 (dezessete) e 21 (vinte e um) anos 

estabelecia-se um sistema de “jovem adulto”, bem como a 

imputabilidade penal plena ficava para os maiores de 21 (vinte e 

um) anos (SARAIVA, 2003: p. 24). 

Neste contexto, durante o julgamento dos infratores de 

17 (dezessete) a 20 (vinte) anos de idade, o aplicador da lei 

possuía ampla margem de discricionariedade para apreciar qual 

era o capacidade de raciocínio ou “malícia” do jovem infrator, 

uma vez que ficava para sua percepção delimitar o grau de 

“malícia e simpleza” com que era cometido o delito. Desse modo, 

na época da regência de Dom João I, consagrava-se um misto de 

sistema biológico e biopsicológico, à medida que se os indivíduos 

tivessem até 7 (sete) anos cumpridos havia a presunção absoluta 

de inimputabilidade e aos que possuíssem entre 17 (dezessete) e 

21 (vinte e um), para que lhes fosse concedido benefício da 

diminuição da pena, ficariam sujeitos à apreciação do julgador 

acerca de sua real capacidade intelectiva e volitiva. 
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2.2.2 Do Código Criminal do Império de 1830 

 

Em 1830, Dom Pedro I sancionou o Código Criminal 

do Império. O contexto para promulgação do Código era o de 

formalização do processo de independência, principalmente em 

virtude da vinda da família real ao Brasil.  

Com a fuga de Dom João VI de Portugal, em virtude do 

Bloqueio Continental decretado por Napoleão Bonaparte, a 

Família Real veio ao Brasil e o Príncipe Regente decretou a 

abertura dos portos às nações amigas e o fim do pacto colonial. 

Após esse momento turbulento, apesar das divergências entre 

“Partido” português, a favor da recolonização do Brasil; 

“Partido” brasileiro, em prol de medidas anticolonialistas; e, 

também, do “Partido” radical, que objetivava uma República 

independente; prevaleceu a ideia anticolonialista, conjuntamente 

com a forte pressão da elite brasileira em Dom João, culminando 

na Independência Política do Brasil. Mas, era preciso mais. Essa 

autonomia deveria ser reconhecida no cenário mundial para ter 

efeitos. Foi reconhecida, após esforços, primeiramente, pelos 

Estados Unidos da América e, depois, até mesmo por Portugal. A 

partir disso, era chegada a hora de formalizar a Independência, 

tão esperada e almejada pela elite brasileira. Para tal, debateram, 

criaram e promulgaram a Constituição Federal do Brasil, em 

1924, e esta, necessariamente, demandou um Código Criminal 
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para que houvesse segurança e legitimidade para o exercício do 

ius puniendi estatal.  

Ademais, torna-se imperioso elencar que em 1840 foi 

procedida a emancipação de Dom Pedro II, que passou a 

governar o Brasil com 14 (quatorze) anos de idade. De acordo 

com os padrões da época, o mesmo era tido como adulto pela 

sociedade, tanto é que contraiu matrimônio aos 17 (dezessete) 

anos. 

 Em 1830, Dom Pedro I sancionou o Código Criminal 

do Império. Neste, a maioridade penal era estabelecida a partir 

dos 14 (quatorze) anos, conforme a redação do artigo 10, 

parágrafo 1º do referido diploma normativo: “Também não se 

julgarão criminosos: 1º Os menores de 14 anos”.  

No entanto, não era pleno o vigor do sistema biológico, 

pois o artigo 13 do diploma em análise, estabelecia:  

 
Art. 13 Se se provar que os menores de 
quatorze annos, que tiverem commettido 
crimes, obraram com discernimento, 
deverão ser recolhidos ás casas de 
correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, 
com tanto que o recolhimento não exceda 
á idade de dezasete annos. 

 
Nessa senda, prevalecia para os jovens da faixa etária 

dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos o sistema biopsicológico, 

como discorreu o mestre Rolf Koerner Júnior, em seu parecer 

(1998: p. 124/125): 
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Declaração do Tribunal de Relação da 
Corte, proferida em 23 de março de 1864, 
assentou que os menores de sete anos não 
tinham responsabilidade alguma, não 
estando, portanto, sujeitos a processo. 
Entre os sete e quatorze anos, os menores 
que obrassem com discernimento 
poderiam ser considerados relativamente 
imputáveis e, nos termos do artigo 13 do 
mesmo Código, serem recolhidos às casas 
de correção “pelo prazo que ao juiz 
parecer, contanto que o recolhimento não 
exceda a idade de dezessete anos.   

 
Por fim, adentrando na análise das políticas sociais-

criminais da época, vale mencionar que a criação de instituições 

de abrigamento de menores no final do século XIX e início do 

século XX corroborou para o enfraquecimento do monopólio da 

Igreja Católica em relação às casas de correção de menores 

infratores e abandonados. Outrossim,  considerando que 

anteriormente havia escasso investimento público em instituições 

deste caráter, além do domínio da Igreja, ficava a assistência 

social aos menores amparada pela caridade privada. Desse modo, 

com os primeiros investimentos do Estado no setor destinado à 

prevenção especial dos infantes, formava-se o embrião do que, 

atualmente, se tornou as casas de recuperação dos indivíduos 

desta faixa etária, como as FEBEM´s e FUNABEM´s. 
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2.2.3 Do Código Penal da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1890 

 

Em evidente desentrosamento, o Código Penal da 

República foi promulgado em 1890, enquanto a Constituição 

Federal da República foi publicada depois deste. Isto resultou em 

várias antinomias, lacunas e em um descompasso entre as normas 

constitucionais e penais. Apesar disso, neste diploma, a 

maioridade penal aumentou, como estabeleceu no Título III DA 

RESPONSABILIDADE: DAS CAUSAS QUE DERIMEM A 

CRIMINALIDADE E JUSTIFICAM OS CRIMES o artigo 27 e 

seus parágrados 1º e 2º: “Não são criminosos: Os menores de 9 

annos completos; Os maiores de 9 e  menores de 14, que obrarem 

sem discernimento”.  

Além disso, foi recepcionada idéia central do referido 

artigo 19 do Código Criminal do Império, uma vez que o artigo 

30 do Diploma Penal Republicano prescrevia o recolhimento a 

estabelecimentos disciplinares para os jovens de 9 (nove) a 14 

(quatorze) anos que obrassem com discernimento, não podendo o 

abrigamento exceder os 17 (dezessete) anos do indivíduo. 

Nesse contexto, fixava-se o sistema biológico até os 9 

(nove) anos e o sistema biopsicológico dos 9 (nove) até os 14 

(quatorze) anos de idade, sendo o julgador responsável por 

identificar se os indivíduos dentro desta faixa etária possuíam 

capacidade de discernimento para serem imputáveis penalmente. 

Também vale citar que Código em enfoque, no artigo 42 
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parágrafo 11, listava entre as atenuantes a condição de o 

indivíduo ser menor de 21 (vinte e um) anos.  

Em finais, quanto à política criminal da época, os 

Tribunais já determinavam que fossem soltos os meninos até 14 

(quatorze) anos, pois diante da falta de prisões adequadas, já 

estavam sendo recolhidos juntamente com os presos maiores. O 

momento era propício, e, a partir do Caso de Marie Anne em 

1896, em que a menina de 9 (nove) anos, sofrendo intensos maus 

tratos pelos pais, teve a proteção da Sociedade Protetora dos 

Animais de Nova Iorque, a qual entrou em juízo para defendê-la, 

passou-se a cobrar mais a proteção do Estado às crianças, 

infratoras ou não, nascendo o Direito dos Menores (SARAIVA, 

2003: p. 29/30). 

 

2.2.4 Da Consolidação de Leis Penais de 1922 ao Código de 

Menores de 1927 

 

O Código Penal de 1891 sofreu de vários defeitos, tanto 

é que, em menos de 3 anos depois de sua entrada em vigor, já 

houve um projeto de Código para substituí-lo. Diante disso, e da 

ausência de reformas, fizeram-se necessários acrescentamentos e 

alterações para sanar os defeitos e incorporar as mudanças de 

ordem social e da evolução da Ciência Penal. Tais 

acontecimentos culminaram em um momento no qual o ius 

puniendi estatal era regulamentado por uma legislação esparsa, 

desorganizada e farta de antinomias. Tornou-se imperiosa, então, 
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uma compactação destas leis extravagantes e demais reformas; o 

que foi efetuado pelo Desembargador Vicente Piragibe, quando 

houve a compilação e sistematização dos dispositivos na 

Consolidação de Leis Penais de 1932. Em meio a esta, o caráter 

tutelar passou a vigorar para o novo Direito dos Menores, 

ocorrendo as mais significativas mudanças e sobrevindo enfoque 

para associar o binômio carência/delinqüência (SARAIVA, 2003: 

p. 35). 

A mais significativa mudança deste momento foi 

protagonizada pela Lei 4.242, de 5 de janeiro de 1921. Com a 

vigência desta norma, foi abandonado de forma absoluta o 

sistema biopsicológico.  A referida lei passou a estabelecer o 

caráter objetivo-biológico para a determinação da maioridade 

penal, que, em seu artigo 3º, parágrafo 16, prescrevia a exclusão 

de qualquer processo penal para menores que não tivessem 

completado 14 (quatorze) anos de idade. 

Outrossim, o Decreto 22.223 de 14 de dezembro de 

1922, conhecido como Consolidação das Leis Penais, reiterou o 

disposto pela Lei 4.242/21 quanto à maioridade penal aos 14 

(quatorze) anos em seu artigo 27, parágrafo 1º, bem como o 

Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, nominado como 

Código dos Menores ou Código Mello Matos, estabelecia um 

extenso rol de hipóteses em que os menores de 18 (dezoito) eram 

considerados como “abandonados” e “expostos” os menores de 7 

(sete) anos, conforme os artigos 14 e 26 e seus parágrafos, como, 

dentre algumas hipóteses: os que não tivessem habitação certa, 
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nem meios de subsistência, por serem seus pais falecidos, 

desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou pessoa 

sob cuja guarda pudessem viver; que se encontrassem 

eventualmente sem habitação certa, nem meios de subsistência, 

devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais, 

tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; que tivessem pai, mãe 

ou tutor ou encarregado de sua guarda reconhecidamente 

impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para, com 

o filho ou pupilo ou protegido; que vivessem em companhia de 

pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregasse á pratica de atos 

contrários a moral e aos bons costumes; que se encontrassem em 

estado habitual do vadiagem, mendicidade ou libertinagem; ou 

que frequentassem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou 

andassem na má vida.  

Após serem estudados os diplomas do momento de 

transição entre o Código Penal de 1890 e o Código Penal de 

1940, resta clara a evolução no tratamento dado aos menores da 

época neste período, não somente pelo avanço da maioridade 

penal aos 14 (quatorze) anos juntamente com a adoção absoluta 

do sistema biológico, mas também com o advento do Código dos 

Menores, que trouxe maior proteção e amparo não somente aos 

jovens infratores, mas também aos desamparados. Com a 

vigência deste diploma, percebeu-se claramente que as normas 

desta época passaram a expressar o caráter tutelar em relação à 

criança, bem como o Estado passou a editar leis destinadas à 

regulamentar a correção dos jovens infratores e evitar a 
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criminalização dos menores carentes, incorporando, assim, a 

reflexão doutrinária acerca do binômio carência/criminalidade. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Após as sucessivas pesquisas nas três fontes do Direito, 

legislação, doutrina e jurisprudência, envolvendo a mudança na 

delimitação da maioridade no Sistema Penal Brasileiro durante o 

período da vigência das Ordenações Filipinas até o advento do 

Código dos Menores em 1927 evidenciou-se acentuada diferença 

no patamar estabelecido para a imputabilidade penal e no sistema 

que cercava os pormenores desta delimitação. 

 Na legislação, a maioridade penal variou muito: no 

Diploma Português, com 7 (sete) anos o indivíduo estava livre de 

todo e qualquer processo penal independentemente da análise de 

sua capacidade de discernimento; no Código Criminal do 

Império, também com 7 (sete); já no Código Penal da República, 

a maioridade penal absoluta avançou para 9 (nove) anos; e com o 

Código dos Menores e a Consolidação de Leis Penais de 1922, 

foi concedida a imputabilidade absoluta aos menores de 14 

(quatorze) anos. Tal mudança revela que o aumento gradativo da 

maioridade se deu juntamente com a preocupação estatal em 

reabilitar e ressocializar os jovens infratores.  

Nota-se que o Estado saiu da posição de inerte à 

questão dos menores, que ocupava em meados do século XIX, e 

passou a investir recursos neste ponto, principalmente 
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construindo casas de abrigamento para que os jovens não 

cumprissem suas penas juntamente com os adultos, bem como 

promulgando diplomas legais a fim de regularizar esta nova 

situação. Desse modo, criou não somente um novo modo de 

tratamento aos jovens infratores, mas também contribuiu para que 

os jovens abandonados e sem recursos não se tornassem 

criminosos, com o Código dos Menores. 

Quanto à doutrina que embasou os conceitos, 

estabeleceu-se nos Diplomas Penais em estudo, durante muito 

tempo, a maioridade penal baseada no sistema psicobiológico 

juntamente com o sistema biológico, para, com a vigência da Lei 

4.242/21, adotar-se em definitivo o sistema biológico. 

Inicialmente, estabelecia-se uma idade em que o indivíduo era 

inimputável independentemente de seu discernimento e uma 

outra faixa etária em que cabia ao aplicador da lei avaliar o seu 

discernimento, verificando se o mesmo reunia o conjunto de 

atributos para ser “responsável” penalmente. Com o advento da 

Lei 4.242/21, foi adotado por completo o sistema biológico, com 

a fixação da maioridade penal nos 14 anos. Este critério é o 

adotado pelo Código Penal atual, notoriamente, com a mudança 

quanto à idade, fixada nos 18 (dezoito) anos. 

 Por fim, vale ressaltar que a mais importante reflexão a 

partir da presente análise, é que juntamente ao avanço da idade 

em que o indivíduo era considerado absolutamente inimputável, 

aumentou também a preocupação do Estado com os jovens 

infratores, o que desencadeou a criação, no período em estudo, de 
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casas de abrigamento para que os menores cumprissem suas 

penas em separado e uma maior produção de normas com o 

objetivo de dar amparo aos infantes criminalizados ou 

desamparados social e familiarmente. Assim, embora hoje o 

sistema brasileiro de ressocialização e recuperação dos menores 

infratores esteja em condições precárias, através das FEBEM´s e 

FUNABEM´s, com falta de estrutura física e com problemas de 

contaminação moral dos que entram naquele ambiente, é 

incontestável o progresso, principalmente no início do século 

XX, quanto ao tratamento do jovem infrator, fixando a 

maioridade penal absoluta em 14 (quatorze) anos, criando 

ambientes em que os infantes poderiam permanecer sem os 

adultos infratores e promulgando o Código dos Menores em 

1927.    
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1 Introdução 

 

O presente artigo destina-se a analisar a importância do 

juiz e a lógica das provas no processo penal brasileiro e rio-

grandense no século XIX. 

A partir da investigação do instituto das provas no 

século XIX, isto é, seu conceito, objeto e finalidade, pretende-se 

realizar um estudo crítico sobre o assunto. Pretende-se enfrentar 

questões como certeza e verdade diante deste instituto e, ainda, o 

fato de como as provas formavam a convicção do juiz, para tal 

analizar-se-à suas principais classificações, bem como a reflexão 

sobre o método de classificação suas vantagens e desvantagens. 

Outrossim, buscou-se estar sempre pautado pela posição e papel 

desempenhado pelo do juiz no processo penal.  

Neste viés, passa-se a examinar o Código de Processo 

Criminal de 1832 e suas alterações, este que foi considerado um 

diploma liberal devido aos seus ideais e o contexto histórico em 

que surgiu. No entanto, como veremos, apesar de ser 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela UFPel. 
2 Bacharela em Direito pela UFPel. 
3 Bacharela em Direito pela UCPel. 
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caracterizado por dispor suas normas de acordo com o paradigma 

inquisitorial suas alterações importaram em uma considerável 

aspiração a mudança de postura perante o processo penal 

encaminhando-o ao modelo acusatório. 

Adiante, devido a cada unidade da federação possuir 

diploma próprio, passar-se-à a analisar o Código de Processo 

Penal no Rio Grande do Sul de 1898, principalmente o e seu 

capítulo III que trata das provas, suas espécies e modalidades, 

bem como elementos que auxiliam e assentam a convicção do 

juiz, tais como o corpo de delito, os exames, as buscas, 

testemunhas, instrumentos, a confissão, bem como as 

presunções. 

Em suma, objetiva-se com este trabalho, ilustrar de que 

forma se dava a conduta do juiz diante do processo penal 

brasileiro e rio-grandense no século XIX. Salienta-se que não 

houve a pretensão de esgotar o tema, apenas buscou-se 

considerar alguns aspectos positivos e relevantes para reflexão e 

discussão acerca do procedimento adotado no processo penal 

neste período, conforme ver-se-á a seguir. 

 

2 A lógica das provas no processo penal brasileiro no século 

XIX 

 

Inicialmente, antes de adentrar no estudo da finalidade 

e contexto da provas no processo penal brasileiro no século XIX, 

faz-se necessário algumas notas introdutórias a seu respeito. 
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O instituto das provas dentro do sistema processual 

penal se vislumbra de suma importância, pois é através delas que 

se obtém o desfecho da lide. Ademais, é o instrumento que visa 

informar o juiz sobre os fatos que este desconhece, para que, 

assim, diante destes elementos probatórios, permita ao julgador 

conhecer tais fatos e tomar uma decisão de mérito. Diante deste 

contexto, no processo penal o tema é alvo constante de trabalhos 

e pesquisas. 

O conceito de prova para autores modernos apresenta-

se, de modo geral, como o instrumento pelo qual se forma a 

convicção do magistrado a respeito da ocorrência ou não de fatos 

controvertidos no processo. Ainda, há os que acreditam que o 

processo é a busca pela verdade. 

O fato é que a prova já era definida desde as 

Ordenações Filipinas que no seu dizer “a prova é o farol que 

deve guiar o juiz nas suas decisões" (Liv. III, Tít. 63) sobre as 

questões de fato. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, 

p. 377). 

Neste sentido, autores clássicos como Malatesta, em 

sua obra “A Lógica das provas em matéria criminal" de 1927, 

afirmava que prova é “a relação concreta entre a verdade e o 

espírito humano nas suas especiais determinações de 

credibilidade, probabilidade e certeza” (MALATESTA, 1901, p. 

87). 

O referido autor no início do século passado já 

analisava de forma critica a relação (ine)existente entre certeza e 
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verdade, o que denota que já havia uma preocupação do citado 

doutrinador com o objeto e finalidade da prova. Conforme 

ensinamentos de Malafesta (1996, pag. 21): 
 
a certeza é um estado subjetivo da alma, 
podendo não corresponder à verdade 
objetiva. Certeza e verdade nem sempre 
coincidem: por vezes, tem-se certeza do 
que objetivamente é falso; por vezes, 
duvida-se do que objetivamente é 
verdadeiro. E a mesma verdade que aparece 
certa a uns, a outros parece duvidosa, e, por 
vezes, até mesmo falsa a outros.  
 

Quanto à classificação dos meios de prova se observa 

que o referido autor também teve como objetivo fazer uma crítica 

à classificação das provas adotada por alguns doutrinadores 

daquela época, uma vez que a prova era dividida em indícios, 

prova testemunhal, confissão, documentos. Ocorre que para tal o 

indício ou a prova indireta era colocado como a par do 

depoimento, da confissão e do documento. Entretanto 

demonstrava o autor que tanto o testemunho, a confissão, o 

documento poderiam ter como conteúdo um indício, como uma 

prova direta, assim concluía-se que o indício era um dos 

conteúdos possíveis das três espécies precedentes. Deste modo 

considerava esta classificação uma organização essencialmente 

heterogênea e incompleta, pois sem fazer uma classe especial da 

prova direta,  acabava por gerar confusão (MALATESTA, 1927, 

p.117-118). Posto isso, adotava a seguinte classificação da prova: 

quanto ao seu conteúdo (prova direta e prova indireta), enquanto 
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ao sujeito (prova pessoal, ou afirmação de pessoas e prova real), 

quanto a forma (prova testemunhal, documental, material). 

Quanto ao objeto, entendia que a prova pode respeitar 

tanto a coisa que se quer verificar, como a coisa diversa que se 

deduz a primeira. Apontava que em um julgamento penal pode-

se respeitar o delito ou uma coisa diversa do delito que por meio 

do trabalho racional do espírito do juiz se deduzia o delito, 

haveria, portanto duas classes: prova direta e prova indireta 

(MALATESTA, 1927, p.118). 

Quanto ao sujeito, afirmava não poder haver dois 

sujeitos, produzindo a prova, podia-se apresentar uma pessoa ou 

uma coisa perante a consciência do juiz que julga plenamente, 

com faculdade de absolver e condenar. Dividindo-se em 

afirmação pessoal, que podia se assumir perante o juiz na forma 

oral, transitória e inseparável da pessoa ou uma forma 

permanente, que se destaca da pessoa e que se reduzia 

principalmente a forma escrita. Já a afirmação derivada de coisa, 

alertava o autor, quer se apresente como conteúdo de uma das 

formas da afirmação pessoal, não ensejava uma classe especial, 

porém na sua forma original e material sob os olhos do juiz dava-

se lugar a uma classe especial (MALATESTA, 1927, p.118-119). 

Quanto à forma, de acordo com o autor dividiam-se em 

três: 1) a prova testemunhal que em geral era a afirmação pessoal 

na forma real ou possível. Provinha de testemunhas in facto que 

tinha por matéria coisas perceptíveis ao homem comum ao 

contrário das testemunhas escolhidas post factum que tinham 
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como matéria coisas perceptíveis só a quem tem uma perícia 

especial; 2) prova documental, segundo o autor, era a afirmação 

na forma escrita ou de outras materialidades permanentes quando 

a afirmação não podia ser reproduzida oralmente; 3) prova 

material, era a afirmação de uma coisa na materialidade das suas 

formas diretamente perceptíveis (MALATESTA, 1927, p.119). 

Por fim, Malatesta aconselhava ao interprete do direito 

a não esquecer dos seguintes pontos de vista: a coisa a ser 

verificada (o delito) e o espírito que devia verificar (o espírito do 

juiz), pois a par da consciência do juiz que julgava plenamente 

existia uma convicção social que devia formar a sua convicção. 

Ademais, concluía que era importante notar que não se podia 

apreciar corretamente uma prova senão avaliando a sua 

credibilidade subjetiva e formal, bem como a sua conclusão 

objetiva, eis que somente assim podia-se determinar em concreto 

o valor de uma prova (MALATESTA, 1927, p.120). 

Concluída esta analise introdutória à lógica das provas 

no processo penal, passe-se a analise do Código de Processo 

Criminal de 1832 e suas alterações, bem como do Código de 

Processo Criminal rio-grandense de 1898. 

 

3 Código de Processo Criminal de 1832 e suas alterações 

 

O Diploma de Processo Criminal de 1832 possui suas 

origens nas Reformas Pombalinas realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra – Portugal em 1772, na qual 
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estudavam cerca de 800 brasileiros. Com essa reforma, os dois 

cursos jurídicos da Universidade de Coimbra foram os primeiros 

cursos de direito da Europa a transformarem-se a luz de ideais 

liberais, momento em que o foco do estudo jurídico deixou de ser 

o Direito Romano e o Direito Grego e passou a ser o Direito 

Natural, isso sob forte inspiração da doutrina de Beccaria. 

Diante disso, quando os estudantes brasileiros da 

Universidade de Coimbra, após concluírem seus estudos, 

retornaram ao Brasil, trouxeram as mais modernas ideologias 

jurídicas da época, que resultaram em dois Diplomas Penais – o 

Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 

1832 – com inéditas normas liberais e progressistas de direito 

penal. 

Outrossim, o momento histórico em que foi votado o 

Código de Processo Criminal contribuiu para que a doutrina 

liberal imperasse no “espírito” do Diploma. O poder imperial 

estava fragilizado, devido, principalmente, a humilhante perda da 

Guerra da Cisplatina, de forma que houve um grande 

distanciamento entre o Imperador e os representantes do poder 

legislativo, fato que culminou na abdicação de D. Pedro I, de 

forma que o ideal liberal ganhou muita força no período inicial 

da Regência. 

Nessa perspectiva, o Código de Processo Penal foi 

considerado pelos juristas da época como o mais formoso 

monumento do saber jurídico do espírito liberal. Realmente, o 

Código de Processo Penal de 1832, embora inquisitorialmente 
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permitisse ao Juiz de Paz recolher provas da materialidade (art. 

12), e também, de ofício, iniciar a ação penal e ouvir as 

testemunhas, mesmo sem a presença do réu (art. 141), que só 

poderia contestar as testemunhas se fosse preso (art. 142), 

instituiu a ação penal pública a cargo do Ministério Público, a 

quem também incumbiria promover a execução das sentenças 

criminais.  

Ademais, o a promulgação de ambos os Códigos 

representou um enorme avanço ideológico para o momento, pois 

a ideologia penal brasileira estava encaminhando-se para o 

modelo processual processo acusatório, no qual a função de 

acusar pertence a um personagem distinto daquele que julga. 

Dessa forma, com relação à lógica das provas, cabia ao 

juiz de paz acarear o fato e iniciar a ação penal. As provas eram 

apresentadas ao júri e este, presidido pelo juiz de direito, 

analisava as provar formando o veredito final. 

Entretanto, este modelo processual mostrou-se falho, 

conforme pronunciamento do Deputado Teodoro Machado – na 

ocasião em defesa da reforma que culminou na Lei nº 2.033 de 

novembro de 1871 – na sessão legislativa de 13 de agosto 1870: 

 
O Código de Processo, em suas disposições 
dominantes, ressentia-se das ideias 
democráticas e descentralizadoras do mais 
adiantado liberalismo, sendo característicos 
do novo regime, esse código estabelecido – 
a polícia eletiva, a preponderância do 
elemento popular na escolha dos juízes 
municipais, em suma, a expansão do 
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elemento local, sem sujeição a algum ponto 
de unidade, como base da organização 
destinada a melhorar e garantir a segurança 
individual e a paz pública. 
Infelizmente senhores, esta organização, 
imprópria para as circunstâncias, em pouco 
tempo mostrou seus funestos efeitos. Era 
um salto que demos, passando de regime da 
Ordenação do Livro Quinto para o de tão 
libérrima lei, salto contra a natureza das 
coisas, porque na ordem moral, como na 
ordem física, não se caminha 
abruptamente. (ALMEIDA JR., pag. 176, 
1959.) 
 

No mesmo sentido o Senador Alves Branco, autor do 

Código de Processo, no dia 9 de dezembro de 1835, declarou na 

Câmara Legislativa: 

 
O Código de Processo Criminal 
determinou, no art. 6° que um dos juízes de 
direito das cidades populosas, e por isso 
das capitais do Império, seja chefe de 
polícia. Mas, sendo tão distintas as funções 
judiciárias e policiais, e exigindo em tais 
cidades cuidados e desvelos os mais 
assíduos, nem a experiência abandonam 
semelhante disposição. E é esta a razão por 
que eu proponho que, nelas pelo menos, 
sejam separadas as duas funções. 
(ALMEIDA JR., pag 176. 1959) 
 

Dessa forma, através dos debates legislativos 

mencionados resta evidente que o Código de Processo Penal de 

1832 clamava por reformas que o adequassem as necessidades 

sociais do final do século XIX. 
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3.1 Lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841 (Decreto n. 120, de 

31 de janeiro de 1842) 

 

Em 1841, através do Decreto 120, o direito penal 

brasileiro brasileiros sofreu diversas mudanças, diante das 

crescentes taxas de criminalidade. No campo das provas fez 

movimento na direção do modelo acusatório ao separar as 

funções policiais das judiciais, porque, até então, o Juiz tinha 

poder de polícia e de julgar, era o juiz e o delegado. O 

magistrado identificava o fato, ia atrás das provas, produzia essas 

provas e depois sentenciava. 

Dessa forma, separaram-se as funções do juiz e do 

delegado de polícia. Isso representou uma redução do nível de 

influência do juiz na atividade de busca pelas provas, pois e 

acusação que tem que ser reservada ao Estado por meio da 

Polícia e do Ministério Público. 

Em defesa ao então projeto que culminaria no decreto 

n°. 120 de 31 de janeiro de 1842, o ora Ministro da Justiça 

Paulino de Souza, futuro Visconde de Uruguai, declarou na 

Assembleia Nacional em 03 de novembro de 1841: 
 
Vamos a formação da culpa. As funções da 
formação da culpa acham-se confiadas 
exclusivamente aos juízes de paz, que, com 
as devidas exceções, não têm as qualidades 
pessoais para bem desempenhá-las. Daí as 
frequentes anulações de processos. O 
projeto teve em vista remediar este estado 
das coisas, conferindo a formação da culpa 
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aos delegados e subdelegados e 
determinando que não pode produzir seus 
efeitos sem que seja sustentada a pronúncia 
pelos juízes municipais, os quais poderão 
suprir e emendar a tempo qualquer 
nulidade. Encarrega o mesmo projeto aos 
Juízes de direito o mesmo suprimento e o 
mandarem, quando fôr defeituosa a 
formação da culpa, proceder às diligências 
necessárias para o mais amplo 
conhecimento da verdade. (ALMEIDA JR., 
pag. 189. 1959). 
 

A lei em questão criou no município da sede do 

Império e em cada província um Chefe de Polícia, com os 

delegados e subdelegados necessários, e restringiu todas as 

atribuições dos Juízes de Paz, conferindo às autoridades policiais 

funções não só policiais, como judiciárias. 

 

3.2 Lei nº 2.033 de novembro de 1871 

 

Um outro movimento na direção do modelo acusatório 

aconteceu em 1871, trinta anos depois, quando surgiu a primeira 

lei que disciplinou o inquérito policial, a Lei nº. 2.033. O 

inquérito policial, como nós o conhecemos hoje, foi estruturado 

nessa época, quando então ficou nitidamente acentuada aquela 

ideia de que a investigação é da Polícia, a ação é do Ministério 

Público, e a atividade do Juiz é a de julgar. 
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4 A atuação do juiz diante da busca pela prova no Código de 

Processo Penal do Rio Grande do Sul de 1898:  

 

O Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do 

Sul, em seu Capítulo III, sob a denominação “Provas”, enumera 

as mais diversas espécies de provas que serviam como elementos 

produtores de convicção, tais como o corpo de delito, os exames, 

as buscas, testemunhas, instrumentos, a confissão, bem como as 

presunções. 

Não obstante, antes de adentrar no estudo de cada uma 

destas modalidades, é de se ressaltar que o ônus da prova do fato 

típico era de responsabilidade da acusação.  De acordo com 

Florêncio de Abreu e Silva (p. 227), “ainda que o reo nada prove, 

na falta de prova do accusador, deve ser absolvido pela 

presumpção de direitos, segundo a qual ninguém pode ser havido 

por criminoso enquanto não se provar em contrário”.  

Isto não significa que o acusado não tivesse direito de 

defender-se, e sim que incumbia ao acusador o ônus provar a 

existência do delito. No entanto, nos casos de revelia, o Código 

proibia a manifestação da defesa. 

Em sendo o objetivo do processo penal a apuração da 

verdade real, o Ministério Público e o juiz “podem e devem 

proceder ex-officio ás pesquizas tendentes á demonstração dessa 

verdade, seja contra, seja a favor do indiciado”. (SILVA, p. 228) 

Assim, o art. 342 do diploma legal em estudo dispõe que 

“além da inquirição das testemunhas deve o juiz receber 
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quaesquer outros meios de prova que lhe apresentem o promotor 

publico ou o queixoso ou denunciante; e ex-officio póde 

proceder aos exames e investigações que considerar convenientes 

à completa elucidação da verdade.” Ademais, de acordo com o 

art. 355, o juiz pode proceder ex officio a outras quaisquer 

diligências destinadas as completar a instrução criminal. 

Com relação às modalidades de prova previstas, nota-se 

que o corpo de delito, situado na seção I do Capítulo III do 

Código em estudo e essencial para os crimes que deixassem 

vestígios, podia ser realizado a requerimento da parte ou ex 

officio, nos termos do art. 136. Entretanto, de acordo com 

Florência de Abreu e Silva (p.172), o juiz nem sempre devia ater-

se à conclusão contida no auto de corpo de delito: 
Como observa Mittermeyer, a prova 
pericial basêa-se num encadeamento de 
probabilidades racionaes que o juiz deve 
pesar antes de declarar-se convencido. As 
leis modernas, consagrando este principio, 
dispõem que o parecer dos peritos não 
podem ligar os tribunaes sinão quando é 
fundado na razão e na verdade.‟ 
 

 Além do exame de corpo de delito, havia a possibilidade 

da realização de exames complementares, nas mais variadas 

hipóteses em concreto. Aliás, devia o juiz ordenar a confecção de 

exames complementares sempre que “possível rectificar o corpo 

de delicto em que houve erro, ou engano no diagnostico ou 

prognostico dos peritos, ou de que resulte ou possa resultar 

diversa classificação do crime”. (SILVA, p. 180) 
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 Nesse mesmo sentido, as buscas ou visitas domiciliares, 

de acordo com o art. 144 do Código Penal, também poderiam ser 

requeridas ex officio ou por qualquer interessado, com os 

seguintes objetivos: 
a) Apreensão de coisas furtadas, 
roubadas ou de outro modo ilícito 
subtraídas ou apropriadas; 
b) Prisão de criminosos; 
c) Apreensão de instrumentos do 
crime. 
d) Apreensão de armas e munições de 
uso proibido ou destinadas à prática de 
algum crime; 
e) Descoberta de objetos necessários à 
prova de algum crime ou à defesa de 
alguém. 
 

Ainda, nos termos do art.160 do Código em análise, “as 

testemunhas são offerecidas pelas partes ou mandadas chamar 

pelo juiz ex-oficio”. Estas testemunhas, na fase de formação da 

culpa, são inquiridas pelo próprio juiz, conforme manda o 

art.163. Aliás, nesse ponto, as declarações tomadas perante a 

autoridade judiciária não reproduzidas perante o juiz não eram 

consideradas como prova. Ainda com relação à prova 

testemunhal, Oscar Rothfuchs (1921, p. 72) destaca: 
No caso de uma testemunha referir-se a 
outra ou dizer que o que sabe ouviu de 
outra, deve o juiz fazer depor a referida. 
Deve egualmente exigir das testemunhas a 
maior clareza possível nos seus 
depoimentos, com a mensão das razões e 
circumstancias que lhes construíram o 
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conhecimento do facto sobre que depõem. 
– Rec. Cr. N. 1849, Dec.1918 pg.134. 

  

 De outro lado, no que diz respeito ao interrogatório do 

réu, era possível que o juiz, ex officio, determinasse a realização 

de novo interrogatório, com o objetivo de esclarecer qualquer 

circunstância, nos termos do art. 287. 

 No entanto, é de se notar que também era possível que o 

processo penal fosse precedido de uma “indagação policial”, 

secreta e sumaríssima. Em se tratando de ilícito penal de ação 

penal pública ou popular, a indagação da polícia judiciária 

iniciava-se ex officio; nos casos crimes ou contravenções de ação 

penal privada, a indagação tinha início a partir de queixa do 

ofendido ou de seu representante. Entretanto, se antes ou no 

curso da indagação policial o juiz competente iniciasse a fase de 

formação da culpa (cujo principal objetivo era comprovar a 

existência do fato criminoso no procedimento ordinário comum) 

esclarece o art. 89 que a autoridade policial imediatamente 

“communicar-lhe-á os esclarecimentos e o resultado das 

diligencias a que tiver precedido; e á requisição do mesmo juiz 

ou do promotor publico, ou ex-officio, poderá cooperar no 

descobrimento de todas as provas”. Ademais, o juiz a quem 

competia a formação da culpa poderia, assim como o promotor, 

requisitar de qualquer autoridade policial outras informações ou 

diligências, conforme dispõe o art. 91. 
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 Na primeira fase de formação da culpa no processo 

ordinário comum, caracterizada pelos atos secretos, “o juiz, o 

escrivão, o interprete, o perito ficam obrigados a guardar sigillo 

sobre os interrogatorios, os depoimentos e demais actos secretos 

até que a phase pública se instaure”. (SILVA, p. 139) 

 Convencendo-se o juiz, no processo de formação de 

culpa, da existência do crime e de sua autoria, devia por fim à 

instrução secreta. Caso contrário, o art. 346 explica que o juiz 

deveria prosseguir com a instrução secreta por mais quinze dias 

e, julgando insuficiente a prova colhida, deveria remeter os autos 

ao juiz da pronúncia para que este decidisse sobre o 

arquivamento ou abertura da fase pública (com novo 

interrogatório do réu). 

 Com relação ao procedimento do Júri, as testemunhas de 

acusação eram inquiridas pelo acusador ou promotor, e, por 

último, pelo réu e seu defensor; já as testemunhas de defesa 

primeiramente eram inquiridas pelo réu e seu defensor, para 

posteriormente serem interrogadas pelo acusador ou promotor. 

Entretanto, no que diz respeito à atuação do juiz na busca de 

provas no Tribunal do Júri, conforme indica o art. 427 do Código 

de Processo Penal, “o presidente do tribunal e os juízes de facto 

podem egualmente dirigir ás testemunhas perguntas que 

entenderem para a elucidação de factos obscuros”.  
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5 Considerações finais 

 

Os elementos probatórios, enquanto imprescindíveis 

para o convencimento do juiz e a resolução da lide, constituem 

importante instituto de direito processual penal, remontando aos 

mais antigos diplomas jurídico-penais. No processo penal 

brasileiro, entre os séculos XIX e XX, as provas consistiam em 

indícios, confissão, documentos e testemunhas, sendo melhor 

classificadas quanto ao seu conteúdo (prova direta ou indireta), 

quanto ao sujeito (prova pessoal ou real) e quanto à forma 

(testemunhal, documental e material).  

No que toca ao Diploma Processual Criminal de 1932, 

este representou grande avanço para o direito penal da época, eis 

que foi feito inspirado nos mais modernos pensamentos jurídico 

liberal, a luz das ideias iluministas. Embora o processo penal da 

época ainda fosse bastante inquisitório, houve mudanças no 

sentido do modelo acusatório, eis que permitia ao Juiz de Paz 

recolher provas da materialidade e também, de ofício, iniciar a 

ação penal e ouvir as testemunhas e instituiu a ação penal pública 

a cargo do Ministério Público, a quem também incumbiria 

promover a execução das sentenças criminais. Com o advento da 

Lei 261 de 3 de dezembro de 1841, houve novamente mudança 

na lógica das provas em direção ao modelo acusatório ao separar 

as funções policiais das judiciais. Ademais, Lei nº 2.033 de 

novembro de 1871 surgiu a primeira lei que disciplinou o 

inquérito policial, a Lei nº. 2.033, momento em que se esclareceu 
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a ideia de que a investigação é da Polícia, a ação é do Ministério 

Público, e a atividade do Juiz é a de julgar. 

Por sua vez, o Código Penal do Rio Grande do Sul de 

1898, elencando as mais variadas modalidades de prova, previa 

que o ônus da prova do fato típico pertencia ao acusador. 

Entretanto, no referido diploma legal, chama a atenção a previsão 

da ampla possibilidade da atuação ex officio do juiz, que deveria 

determinar todas as investigações necessárias para a apuração da 

verdade real e diligências pertinentes para completar a instrução 

criminal. Ademais, o juiz poderia requerer de ofício a realização 

do exame de corpo de delito, de exames complementares, de 

buscas ou visitas domiciliares, bem como determinar a oitiva de 

testemunhas, o que demonstra sua grande inserção dentro do 

processo penal rio-grandense. Aliás, sua atuação não se restringia 

apenas ao âmbito processo, cabendo-lhe também determinar de 

ofício a realização da indagação policial no caso de ilícitos 

penais de ação pública. 
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IX 

O HABEAS CORPUS CRIMINAL NO IMPÉRIO DO 

BRASIL 

Douglas Roberto Winkel Santin
1 

Jandaia Vieira Peil
2
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O habeas corpus é uma ação de natureza constitucional 

cuja finalidade é evitar ou fazer cessar violência ou coação à 

liberdade pessoal de locomoção oriunda de ato ilegal ou abusivo, 

encontrando atualmente previsão no artigo 5.º, LXVIII, CRFB, e 

no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. O 

presente trabalho se destina a analisar a introdução do habeas 

corpus no ordenamento jurídico pátrio no período pós-

independência do Brasil, bem como verificar a regulação deste 

instituto, durante o período, à luz do Código de Processo 

Criminal de 1832. Nesse sentido, trata-se de estudo que visa 

analisar a formação e consolidação do habeas corpus no período 

imperial, e contextualizar as características deste instituto, em 

seus primeiros tempos, com a realidade política e social do Brasil 

no período pós-independência, bem como com a formação do 
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pensamento jurídico-penal pátrio. Cuida-se assim, de estudo de 

Direito Processual Penal conjugado com a análise de formação 

do pensamento jurídico-penal brasileiro no período pós-

independência. 

A pesquisa desenvolvida funda-se essencialmente na 

análise de fontes bibliográficas relativas à formação do 

pensamento jurídico brasileiro e o contexto político e social do 

Brasil no período imediatamente posterior à independência, bem 

como análises de doutrina sobre a regulação do habeas corpus 

nos termos da legislação vigente à época. Neste passo, o trabalho 

está dividido em três blocos fundamentais: num primeiro 

momento buscam-se as origens históricas do habeas corpus; em 

seguimento, procedeu-se na análise da introdução e evolução do 

remédio heroico no ordenamento jurídico brasileiro; e, em um 

terceiro momento, analisam-se alguns dados acerca da prática do 

habeas corpus no período imperial. Com isto busca-se contribuir 

para o esclarecimento acerca das origens e introdução do habeas 

corpus no ordenamento jurídico-penal pátrio, bem como sua 

regulação sob o regime monárquico brasileiro. 

 

2 AS ORIGENS DO HABEAS CORPUS 

 

Em um primeiro momento cumpre estabelecer alguns 

parâmetros acerca das origens históricas do instituto. 

Notadamente, das diversas análises doutrinárias pesquisadas se 

pode concluir como relativamente incontroverso ter o habeas 
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corpus se desenvolvido de forma mais notória e se difundido para 

os diversos ordenamentos a partir do paradigma do direito inglês 

– ligado à Magna Carta de 1215 e ao Habeas Corpus Act de 

1879. 

Não obstante, não se pode desconsiderar a provável 

influência de institutos do antigo direito romano, enquanto uma 

origem remota da tutela da liberdade pessoal, sobre a formação 

de tal garantia no próprio direito inglês. 

E ainda, enquanto experiência de grande relevância no 

âmbito do direito ibérico (berço de grande influência para o 

próprio direito brasileiro, de raízes lusitanas), há que se ponderar 

as características do recurso de “manifestación de personas”, de 

caracteres muito avançados para seu tempo, muito próximo do 

contemporâneo modelo do habeas corpus e que foi aplicado entre  

1428 e 1592, no Reino de Aragão. 

 

2.1 INTERDICTUM DE LIBERO HOMINE EXHIBENDO – O 

PRECURSOR ROMANO 

 

O interdictum de libero homine exhibendo, era um dos 

tantos interditos existentes no antigo direito romano, e tinha 

como objetivo restituir o status libertatis a qualquer homem livre 

que tivesse sido arbitrariamente privado de sua liberdade por 

terceiro. Era possível a qualquer indivíduo (excetuados os 

impedidos, como, por exemplo, as mulheres) usar o interdito em 

favor daquele cuja liberdade era tolhida injustamente, tendo, 
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pois, natureza de um remédio público. Em seu curso o paciente 

era apresentado perante o magistrado e ao público, com a 

finalidade de averiguar-se a ilegitimidade da restrição à sua 

liberdade (MASSAÚ, 2008). 

Nesse sentido, muitas semelhanças podem ser 

identificadas entre o antigo interdito romano e o habeas corpus 

que se estabeleceria no sistema inglês e se irradiaria para outros 

ordenamento jurídicos séculos depois, razão a fortalecer a 

convicção de muitos sobre ser o  interdictum de libero homine 

exhibendo, no mínimo, o precursor remoto do habeas corpus 

(tendo aquele, muito provavelmente, influenciado os ingleses na 

concepção deste). 

Cabe aqui salientar ainda, as características do sistema 

patriarcal romano (em alguma medida assemelhado ao modelo de 

sociedade patriarcal vigente no período imperial do Brasil!), 

dadas as restrições ao conceito de cidadãos, sujeitos de direitos, a 

presença do elemento da escravidão (escravos eram coisas e não 

pessoas) e das restrições ao acesso das mulheres à jurisdição. 

 

2.2 A “MANIFESTACIÓN DE PERSONAS” E OS FORAIS 

ARAGONESES – O INSTRUMENTO IBÉRICO PERDIDO NA 

HISTÓRIA 

 

Na investigação acerca das origens do habeas corpus, 

relevante é a ponderação acerca do “recurso de manifestación de 

personas” e dos “forais” previstas no direito do Reino de Aragão, 
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e as raízes espanholas da tutela da liberdade individual. Com 

efeito, conforme noticia Aury Lopes Júnior (LOPES JÚNIOR, 

2012), a partir de diversas fontes historiográficas e doutrinárias, a 

“manifestación de personas” é um procedimento que existiu no 

Reino de Aragão no período entre 1428 e 1592. 

Segundo o entendimento de muitos, este procedimento 

do direito aragonês – dadas as suas características e prática muito 

anterior à instituição do habeas corpus – poderia ter exercido 

influência na conformação do habeas corpus inglês. Tratava-se 

de uma ação, de natureza pública, e que tramitava junto à Justiça 

de Aragão, a qual podia inclusive manifestar-se sobre atos do 

próprio rei, e servia tanto para a flexibilização da prisão legal 

com a concessão de algo assemelhado a nosso instituto da 

liberdade provisória, quanto para prevenir ou reprimir as 

detenções ilegais cometidas por qualquer autoridade (inclusive o 

próprio rei!). 

 

2.3 O HABEAS CORPUS INGLÊS – A MAGNA CHARTA DE 

1215 E O HABEAS CORPUS ACT DE 1679 

 

As raízes do direito à liberdade individual e da proteção 

ao indivíduo contra a privação arbitrária e injusta de sua 

liberdade, no mundo Ocidental, tem como marco fundamental a 

Magna Carta, outorgada pelo Rei inglês João-sem-terra, no ano 

de 1215. Tal instrumento assegurava que ninguém poderia ser 

detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade, 
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senão em virtude de julgamento por seus pares, de acordo com as 

leis da terra. 

Tal garantia, no entanto, era constantemente 

desrespeitada pelas autoridades, especialmente pelos 

representantes do rei. Esta situação perdurou até a edição do 

Habeas Corpus Act em 1679, o qual passou a regular com 

eficácia o remédio contra a prisão injusta ou arbitrária, podendo 

então a pessoa que estivesse sofrendo uma restrição arbitrária à 

sua liberdade pedir a um magistrado a expedição de uma ordem, 

segundo a qual deveria o responsável pela detenção apresentar o 

detido à sua presença (à presença do magistrado) para que 

averiguasse a legitimidade do ato (percebam-se as semelhanças 

com o já referido interdito exibitório romano!). 

Neste primeiro momento o writ of habeas corpus se 

restringia a pessoas acusadas de crimes, sendo sua extensão 

ampliada para além da matéria estritamente penal a partir do 

Habeas Corpus Act de 1816 (CAPEZ, 2010).  
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3 A INTRODUÇÃO DO HABEAS CORPUS NO DIREITO 

BRASILEIRO E SUA EVOLUÇÃO NO CURSO DO 

PERÍODO IMPERIAL 

 

3.1 AS ORDENAÇÕES FILIPINAS: A TUTELA DA 

LIBERDADE INDIVIDUAL NO BRASIL-COLÔNIA 

 

O habeas corpus não foi recebido pelo direito luso-

brasileiro, eis que o Direito português o desconhecia. Nesse 

contexto, a tutela da liberdade individual, ao tempo da vigência 

das Ordenações Filipinas, se dava por intermédio do uso do 

interdictum de libero homine exhibendo do Direito Romano. 

Com o passar do tempo passaram as "cartas de seguro" a exercer 

também o papel de eximir os réus da prisão injusta ou 

desnecessária (STRAUS, 1997). 

 

3.2. A CARTA DO CONDE DE ARCOS DE 1821: A “MAGNA 

CARTA” BRASILEIRA 

 

Ainda antes do advento da independência, mas logo 

após a partida de Dom João VI em retorno para Portugal e a 

assunção da Regência do Reino Unido do Brasil por Dom Pedro 

I, referendado pelo Conde de Arcos, e em atenção à necessidade 

de melhor salvaguarda da liberdade e segurança dos indivíduos 

contra prisões arbitrárias e injustas, foi expedido o Decreto de 23 
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de maio de 18211, alcunhado de “nossa Magna Carta” pelo ilustre 

Pontes de Miranda (STRAUS, 1997; FARAH, 2009). 

                                                           
1 DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1821, REFERENDADO PELO 
CONDE DOS ARCOS: Vendo que nem a Constituição da Monarquia 
Portuguêsa nem as disposições expressas da Ordenação do Reino, nem 
mesmo a Lei da Reformação da Justiça de 1582, com todos os outros 
Alvarás, cartas Regias e decretos de meus Augustos Avós, têm podido 
afirmar, de um modo inalterável, como é de direito natural, a segurança 
das pessoas; E constando-me que alguns Governadores, Juízes 
Criminais e Magistrados, violando o sagrado depósito da jurisdição que 
se lhes confiou, mandam prender por mero arbítrio e antes de culpa 
formada, pretextando denúncias em segrêdo, suspeitas veementes e 
outros motivos horrorosos à humanidade, para impunemente conservar 
em masmorras, vergados com pesos de ferros, homens que se 
congregavam por os bens que lhe oferecera a instituição das Sociedades 
Civis, o primeiro dos quais é sem dúvida a segurança individual; E 
sendo do meu primeiro dever e desempenho de minha palavra o 
promover o mais austero respeito a lei e antecipar quanto se possa os 
benefícios de uma Constituição liberal: Hei por bem excitar pela 
maneira mais eficaz e rigorosa a observância de sobremencionada 
legislação, ampliando-a e ordenando, como por êste Decreto ordeno: 1.º 
Que desde sua data em diante nenhuma pessoa livre no Brasil possa 
jamais ser prêsa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado criminal 
de território, exceto somente caso de flagrante delito, em que qualquer 
do povo deve prender o delinquente. 2.º Que nenhum juiz ou 
magistrado criminal possa expedir ordem de prisão sem preceder culpa 
por inquirição sumária de três testemunhas, duas das quais jurem 
contestes, assim o fato que em lei expressa seja declarado culposo, 
como a designação individual do culpado; escrevendo sempre sentença 
interlocutória que o obrigue à prisão e livramento, a qual e guardará em 
segrêdo até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver sido 
pronunciado delinquente. 3.º Que, quando se acharem presos os que 
assim forem indicados criminosos, se lhe faça 'imediata' e 
'sucessivamente' o processo, que deve findar dentro de quarenta e oito 
horas peremptórias, improrrogáveis, e contadas do momento da prisão, 
principiando-se sempre que isso possa ser, por a confrontação dos réus, 
com as testemunhas que os culpavam, e ficando abertas e públicas tôdas 
as provas que houverem, para assim facilitar os meios de justa defesa, 
que a ninguém se deve dificultar ou tolher, executando-se por ora da 
disposições dêste paragráfo os casos que, provados, merecerem pelas 



205 
 

Nos termos do referido ato normativo passava-se a 

exigir que nenhuma pessoa livre poderia ser presa sem a ordem 

escrita de um magistrado criminal, salvo em flagrante delito, bem 

como que nenhum magistrado poderia expedir ordem de prisão 

sem elementos suficientes a apontar a culpa do agente (inquirição 

sumário de três testemunhas, ao menos duas juramentadas), 

impondo-se ainda às autoridades que desobedecessem tais 

orientações as penas de  perdimento do emprego e inabilidade 

perpétua para qualquer outro em que houvesse o  exercício de 

jurisdição. 

E assim a Carta do Conde de Arcos de 1821, embora 

sem mencionar a expressão “habeas corpus” passava então a ser 

o marco da tutela da liberdade pessoal em nosso ordenamento 

jurídico. 

 

                                                                                                                    
leis dos Reinos pena de morte acêrca dos quais se procederá 
infalivelmente nos têrmos dos §§ 1.º e 2.º, do Alvará de 31 de março 
1742. 4.º Que, em caso nenhum, possa alguém ser lançado em segrêdo 
ou masmorra estreita, escura ou infecta, pois que a prisão deve só servir 
para guardar as pessoas e nunca para as adoecer, e flagelar, ficando 
implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, algemas, 
grilhões e outros quais ferros inventados para martirizar homens ainda 
não julgados a sofrer qualquer pena aflitiva por sentença final; 
entendendo-se, todavia, que os juízes e magistrados criminais poderão 
conservar por algum tempo em casos gravíssimos incomunicáveis os 
delinquentes, contanto que seja em casa arejadas e cômodas, e nunca 
manietados ou sofrendo qualquer espécie de tormento. 5.º Determino, 
finalmente, que a contravenção, legalmente provada, das disposições do 
presente decreto seja irremissivelmente punida com perdimento do 
emprego e inabilidade perpétua para qualquer outro em que haja 
exercício de jurisdição.” 



206 
 

3.3 A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO DO BRASIL DE 1824: 

A GARANTIA DO DIREITO DE LIBERDADE INDIVIDUAL 

 

A primeira Carta Constitucional Brasileira – a 

Constituição Imperial de 1824 – não dispunha expressamente 

acerca da garantia do habeas corpus. Não obstante – em certa 

medida, referendando os termos da precursora Carta do Conde de 

Arcos de 1821 – previa de forma declarada ao homem livre a 

garantia do direito à liberdade pessoal, e de não ser privado 

arbitrariamente de sua liberdade como um direto um fundamental 

do indivíduo1 (MIRANDA, 1916; ALMEIDA JÚNIOR, 1920) . 

Tal direito à inviolabilidade da liberdade pessoal, no entanto, em 

faces das características da sociedade brasileira naquele período, 

                                                           
1 CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 
DE MARÇO DE 1824): Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, 
e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a 
segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte.  VIII. Ninguem poderá ser preso sem 
culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de 
vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, 
Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; 
e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, 
attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, 
fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os 
das testermunhas, havendo-as. IX. Ainda com culpa formada, ninguem 
será conduzido á prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar 
fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, 
que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou 
desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto. X. A' 
excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão 
por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, 
que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a 
Lei determinar. 
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era restrita aos “cidadãos”, um exíguo grupo formado 

essencialmente por indivíduos brancos do sexo masculino e de 

robusta condição patrimonial (CAMARGO, 2004). 

O que releva destacar, no entanto, é que muitos 

estudiosos, mesmo à época, passaram a sustentar ser a garantia 

prevista no artigo 179, VIII, da Constituição Imperial o marco 

introdutório do habeas corpus no Brasil, porém ainda que em 

caráter implícito, carecedor de devida regulamentação legal, e, 

nesse passo, impassível de ser manejado/concretizado no plano 

prático (MASSAÚ, 2008). 

 

3.4 O CÓDIGO CRIMINAL DE 1830: A PROTEÇÃO PENAL 

AO HABEAS CORPUS 

 

O Código Criminal de 16 de dezembro 1830, 

documento legislativo de elevada e notória qualidade, o qual 

serviu de modelo para diversos diplomas estrangeiros, 

igualmente deu contribuição à construção legal do habeas corpus 

no Brasil. 

Por óbvio, aquele diploma incriminador não regulava o 

procedimento do habeas corpus, porém, antes mesmo do advento 

da regulação procedimento da garantia heroica, passou a tipificar 

como crime contra a liberdade individual, em seus artigos 183 a  
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1881 diversas condutas, especialmente de funcionários do Estado, 

que viessem a configurar embaraço à concessão ou ao 

cumprimento de ordem de habeas corpus. 

                                                           
1 CÓDIGO CRIMINAL DE 1830: PARTE TERCEIRA. Dos crimes 
particulares. TITULO I. Dos crimes contra a liberdade individual. […] 
Art. 183. Recusarem os Juizes, á quem fôr permittido passar ordens de - 
habeas-corpus - concedel-as, quando lhes forem regularmente 
requeridas, nos casos, em que podem ser legalmente passadas; 
retardarem sem motivo a sua concessão, ou deixarem de proposito, e 
com conhecimento de causa, de as passar independente de petição, nos 
casos em que a Lei o determinar. Art 184. Recusarem os Officiaes de 
Justiça, ou demorarem por qualquer modo a intimação de uma ordem 
de - habeas-corpus - que lhes tenha sido apresentada, ou a execução das 
outras diligencias necessarias para que essa ordem surta effeito. Penas - 
de suspensão do emprego por um mez a um anno, e de prisão por 
quinze dias a quatro mezes. Art. 185. Recusar, ou demorar a pessoa, a 
quem fôr dirigida uma ordem legal de - habeas-corpus - e devidamente 
intimada, a remessa, e apresentação do preso no lugar, e tempo 
determinado pela ordem; deixar de dar conta circumstanciada dos 
motivos da prisão, ou do não cumprimento da ordem, nos casos 
declarados pela Lei. Penas - de prisão por quatro a dezaseis mezes, e de 
multa correspondente á metade do tempo. Art. 186. Fazer remesea do 
preso á outra autoridade; occultal-o, ou mudal-o de prisão, com o fim 
de illudir uma ordem de - habeas-corpus - depois de saber por qualquer 
modo que ella foi passada, e tem de lhe ser apresentada. Penas - de 
prisão por oito mezes a tres annos, e de multa correspondente á metade 
do tempo. Art. 187. Tornar a prender pela mesma causa a pessoa, que 
tiver sido solta por effeito de uma ordem de - habeas-corpus - passada 
competentemente. Penas - de prisão por quatro mezes a dous annos, e 
de multa correspondente á metade do tempo. Se os crimes, de que 
tratamos tres artigos antecedentes, forem commettidos por empregados 
publicos em razão, e no exercicio de seus empregos, incorrerão, em 
lugar de pena de multa, na de suspensão dos empregos; a saber: no caso 
do artigo cento oitenta e cinco, por dous mezes a dous annos; no caso 
do artigo cento oitenta e seis, por um a quatro annos; e no caso do 
artigo cento oitenta e sete, por seis mezes a tres annos. Art. 188. 
Recusar-se qualquer cidadão de mais de dezoito annos de idade, e de 
menos de cincoenta, sem motivo justo, a prestar auxilio ao Official 
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Inobstante, conforme já salientado, até este momento o 

habeas corpus ainda não encontrava previsão legal e 

regulamentação procedimento no direito brasileiro (CAMARGO, 

2004). 

 

3.5 O CÓDIGO DE PROCESSO CRIMINAL: O MARCO 

DEFINITIVO DO INGRESSO DO HABEAS CORPUS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

O instituto processual hábil a realizar eficazmente a 

defesa da garantia fundamental da liberdade de locomoção – o 

habeas corpus – somente encontrou a devida regulação e, 

portanto,  teve efetivo e oficial ingresso em nosso ordenamento 

jurídico, com o advento do Código de Processo Criminal de 29 

de novembro 1832 (TÁVORA, 2011), mais precisamente nos 

termos dos artigos 340 a 3551 daquele diploma processual. 

                                                                                                                    
encarregado da execução de uma ordem legitima de - habeas-corpus - 
sendo para isso devidamente intimado. 
1 CÓDIGO DE PROCESSO CRIMINAL DE 1832: TITULO VI. Da 
ordem de Habeas-Corpus. Art. 340. Todo o cidadão que entender, que 
elle ou outrem soffre uma prisão ou constrangimento illegal, em sua 
liberdade, tem direito de pedir uma ordem de - Habeas-Corpus - em seu 
favor. Art. 341. A petição para uma tal ordem deve designar: § 1º O 
nome da pessoa, que soffre a violencia, e o de quem é della causa, ou 
autor. § 2º O conteúdo da ordem por que foi mettido na prisão, ou 
declaração explicita de que, sendo requerida, lhe foi denegada. § 3º As 
razões, em que funda a persuasão da illegalidade da prisão. § 4º 
Assignatura, e juramento sobre a verdade de tudo quanto allega. Art. 
342. Qualquer Juiz de Direito, ou Juizes Municipaes, ou Tribunal de 
Justiça dentro dos limites da sua jurisdicção, á vista de uma tal petição, 
tem obrigação de mandar, e fazer passar dentro de duas horas a ordem 
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Nos termos do estatuto processual todo cidadão que 

sofresse uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade 

tinha direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. 

                                                                                                                    
de - Habeas-Corpus - salvo constando evidentemente, que a parte nem 
póde obter fiança, nem por outra alguma maneira ser alliviada da 
prisão. Art. 343. A ordem de - Habeas-Corpus - deve ser escripta por 
um escrivão, assignada pelo Juiz, ou Presidente do Tribunal, sem 
emolumento algum; e nella se deve explicitamente ordenar ao Detentor, 
ou Carcereiro, que dentro de certo tempo, e em certo lugar venha 
apresentar perante o Juiz ou Tribunal, o queixoso, e dar as razões do seu 
procedimento.  Art.344.Independentemente de petição qualquer Juiz 
póde fazer passar uma ordem de - Habeas-Corpus - ex-officio, todas as 
vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por 
prova de documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que 
algum cidadão, Official de Justiça, ou autoridade publica tem 
illegalmente alguem sob sua guarda, ou detenção. Art. 345. Quando da 
petição, e documentos apresentados a qualquer Juiz ou Tribunal se 
inferir, contra alguma pessoa particular, ou publica, prova tal de 
detenção, que justifique perante a Lei a sua prisão, incluir-se-ha na 
ordem um mandado neste sentido. Art. 346. Qualquer Inspector de 
Quarteirão, Official de Justiça, ou Guarda Nacional, a quem fôr 
apresentada uma tal ordem em fórma legal, tem obrigação de executal-a 
ou coadjuvar sua execução. Art. 347. As ordens, que levarem logo o 
mandado de prisão, serão executadas pela maneira que fica estabelecida 
no Capitulo VI do Titulo III; as que o não levarem, serão primeiro 
apresentadas ao Detentor, ou Carcereiro, e quando elles as não queiram 
receber, lidas em alta voz, serão affixadas na sua porta. Art. 348. O 
Official passará então certidão, ou attestação jurada de tudo, á vista da 
qual o Juiz, ou Tribunal, mandará passar ordem de prisão contra o 
desobediente, que será executada, como acima fica estabelecido. Art. 
349. O Detentor ou Carcereiro, depois de preso, será levado á presença 
do Juiz, ou Tribunal; e se ahi se obstinar em não responder ás perguntas 
que o Juiz houver de Ihe fazer na fórma do artigo 343, será recolhido á 
cadêa, e processado conforme a Lei. Art. 350. Neste caso o Juiz, ou 
Tribunal dará as providencias, para que o paciente seja tirado da 
detenção pelos meios estabelecidos no Capitulo VII do Titulo III, 
estando em casa particular; ou por quaesquer outros compativeis com as 
Leis, estando em cadêa publica, para que se effectue o seu 
comparecimento. 
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Igual direito assistia ao cidadão que tivesse conhecimento de que 

outrem havia sofrido prisão injusta, em benefício deste. 

Tal instrumento de efetivação do direito fundamental 

de liberdade, no entanto, era acessível a um exíguo grupo de 

brasileiros (na maioria brancos e, de regra, ricos ou “letrados”), 

os cidadãos para os efeitos da lei. Os negros escravos e os índios 

não figuravam na categoria de cidadãos. As mulheres eram 

consideradas relativamente incapazes para os atos da vida civil e, 

assim, seu acesso ao habeas corpus era restrito às hipóteses em 

que a coação à liberdade era contra si ou contra seu marido 

(MIRANDA, 1916; CAMARGO, 2004). 

Com o advento da Lei 261 de 03 de dezembro de 1841, 

constata-se um retrocesso na tutela das liberdades individuais, 

passando a submeter as decisões concessivas de ordem de habeas 

corpus à recurso de ofício1. 

Os estrangeiros, por sua vez, somente passaram a gozar 

da possibilidade e impetrar habeas corpus em benefício próprio a 

partir da reforma da legislação criminal implementada pela Lei 

2.033 de 20 de setembro de 18712 (TOURINHO FILHO, 2003). 

                                                           
1 LEI Nº 261, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1841: D. Pedro II, por Graça 
de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os Nossos 
Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei 
seguinte. […] Dos recursos. Art. 69. Dar-se-ha recurso: [...]  7º Da 
decisão que concede soltura em consequencia de Habeas-corpus: este 
recurso será interposto ex-officio. E' sómente competente para conceder 
Habeas-corpus o Juiz Superior ao que decretou a prisão. 
2 LEI Nº 2.033, DE 20 DE SETEMBRO DE 1871: A Princeza Imperial 
Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor Dom 
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E conforme observa Fernando Capez (CAPEZ, 2010), o 

estrangeiro, nos termos do disposto na referida lei, só tinha 

direito de impetrar habeas corpus em benefício próprio, enquanto 

o brasileiro podia requerer para si ou para outrem. 

                                                                                                                    
Pedro Segundo, Faz saber a todos os subditos do Imperio que a 
Assembléa Geral Decretou e Ella Sanccionou a Lei seguinte: […] DO 
HABEAS-CORPUS. Art. 18. Os Juizes de Direito poderão expedir 
ordem de habeas-corpus a favor dos que estiverem illegalmente presos, 
ainda quando o fossem por determinação do Chefe de Policia ou de 
qualquer outra autoridade administrativa, e sem exclusão dos detidos a 
titulo de recrutamento, não estando ainda alistados como praças no 
exercito ou armada. A superioridade de grão na ordem da jurisdicção 
judiciaria é a unica que limita a competencia da respectiva autoridade 
em resolver sobre as prisões feitas por mandado das mesmas 
autoridades judiciaes. § 1º Tem lugar o pedido e concessão da ordem de 
habeas-corpus ainda quando o impetrante não tenha chegado a soffrer o 
constrangimento corporal, mas se veja delle ameaçado. § 2º Não se 
poderá reconhecer constrangimento iIlegal na prisão determinada por 
despacho de pronuncia ou sentença da autoridade competente, qualquer 
que seja a arguição contra taes actos, que só pelos meios ordinarios 
podem ser nullificados. § 3º Em todos os casos em que a autoridade, 
que conceder a ordem de habeas-corpus, reconhecer que houve, da 
parte da que autorizou o constrangimento illegal, abuso de autoridade 
ou violação flagrante da lei, deverá, conforme fôr de sua competência, 
fazer effectiva, ordenar ou requisitar a responsabilidade da que assim 
abusou. § 4º Negada a ordem de habeas-corpus ou de soltura pela 
autoridade inferior, poderá ella ser requerida perante a superior. § 5º 
Quando dos documentos apresentados se reconhecer evidentemente a 
illegalidade do constrangimento, o Juiz a quem se impetrar a ordem de 
habeas-corpus poderá ordenar a immediata cessação, mediante caução, 
até que se resolva definitivamente.    § 6º E' reconhecido e garantido o 
direito de justa indemnização, e, em todo o caso, das custas contadas 
em tresdobro, a favor de quem soffrer o constrangimento illegal, contra 
o responsavel por semelhante abuso de poder. § 7º A plena concessão 
do habeas-corpus não põe termo ao processo nem obsta a qualquer 
procedimento judicial que possa ter lugar em Juizo competente. § 8º 
Não é vedado ao estrangeiro requerer para si ordem de habeas-corpus, 
nos casos em que esta tem lugar. 
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4 A PRÁTICA DO HABEAS CORPUS NO IMPÉRIO DO 

BRASIL 

 

Procedidas a análise acerca das origens do habeas 

corpus, bem como a introdução tanto do direito à liberdade 

pessoal quanto da tutela deste direito no ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como a evolução do instituto no período imperial, 

cumpre, neste momento passar a análise de alguns dados acerca 

da prática dos tribunais brasileiros na apreciação dos pleitos de 

habeas corpus. 

Para tanto proceder-se-à na verificação e valoração de 

dados apurados em alentado estudo sobre o tema desenvolvido 

por Andrei Koerner (KOERNER, 1999). Vejam-se alguns dados 

relativos aos motivos de concessão de ordens de soltura por 

habeas-corpus concedidas por juízes de direito, relações e STJ, 

do Império no período de 1869-1872 (dados estes obtidos pelo 

pesquisador citado ao analisar os Relatórios do Ministério da 

Justiça do período referido): 
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Motivos 1869 

 

1870 1871 

 

1872 

Nulidade 9 9 17 8 

Falta de justa causa 133 87 161 131 

Excesso de prazo 44 46 67 48 

Incompetência da 
autoridade 

12 4 23 11 

Cessação da causa da 
prisão 

16 9 20 8 

Total de ordens de 
soltura 

214 155 288 206 

 
Motivos (%) 1869 

 

1870 1871 

 

1872 

Nulidade 4,21 5,81 5,90 3,88 

Falta de justa causa 62,15 56,13 55,90 63,59 

Excesso de prazo 20,56 29,68 23,26 23,30 

Incompetência da 
autoridade 

5,61 2,58 7,99 5,34 

Cessação da causa da 
prisão 

7,48 5,81 6,94 3,88 

Total de ordens de 
soltura 

100,0 100,00 100,00 100,00 

 
Com efeito verificam-se como motivos predominantes 

para a concessão de ordens de habeas corpus no período relatado 

a falta de justa causa e o excesso de prazo na formação da culpa, 

ensejadores de mais de 80% (oitenta por cento) das decisões 

concessivas de habeas corpus proferidas no período entre 1869 e 

1872. 
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A primeira situação, a saber, a falta de justa causa, 

consiste na prisão efetuada sem indícios suficientes a apontar a 

ocorrência do delito e sua autoria. E o excesso de prazo na 

formação da culpa do agente, configura-se no constrangimento 

ilegal do agente, submetido a prisão para além do tempo 

necessário ou determinado em lei ou decisão judicial. 

Andrei Koerner visualiza no grande número de habeas 

corpus concedidos a partir da década de 1860 uma consequência 

de um lado, do aumento do controle policial dos indivíduos livres 

e pobres em bases a-legais/ilegais (ensejadoras do 

reconhecimento de nulidades e excesso de prazo nas prisões 

realizadas); bem como o maior acesso de indivíduos pobres a 

jurisdição, percebido especialmente nas grandes cidades, onde 

tais indivíduos não estavam sujeitos aos controles sociais das 

oligarquias (os quais eram mais intensos no interior do país). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

E nos termos de todo o exposto e analisado, verificam-

se os caminhos e descaminhos experimentados pelo instituto do 

habeas corpus, no período referido. As contradições percebidas 

no evoluir desta tutela da liberdade, apresentam-se, em grande 

medida, aparentemente, relacionados com a própria gênese do 

direito e do pensamento jurídico pátrios, marcada, de um lado, 

pelas contradições da influência política liberal de origem 

europeia que pautavam a elite política e jurídica do Brasil de 
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então, e, de outro, pela realidade patriarcal, autoritária, agrária e 

escravista do Império do Brasil (ADORNO, 1988; WOLKMER, 

2005). 

De fato, foi possível proceder na investigação das 

origens do habeas corpus, podendo constatar-se as influências do 

antigo direito romano, e mesmo do direito aragonês, na moldura 

e concepção do instituto do habeas corpus, este, em seu nome e 

caracteres construído no seio do direito inglês, a partir dos 

marcos da Magna Carta de 1215 e do Habeas Corpus Act de 

1869. 

Em seguida, logrou-se verificar o evoluir da tutela da 

liberdade pessoal no Brasil, desde o período pré-independência, 

perpassando pela Carta do Conde de Arcos de 1821, a 

Constituição Imperial de 1824, o Código Criminal de 1830 e, até, 

chegar-se a expressa regulação do habeas corpus com o advento 

do Código de Processo Criminal de 1832 (quando finalmente foi 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro) e os avanços e 

retrocessos na amplitude e eficácia do instituto verificadas nas 

Leis 261/1841 e 2.033/1871 que alteraram seu procedimento. 

Por fim, procedeu-se em brevíssima análise da vida do 

instituto nos tribunais pátrios, a partir da verificação de dados 

relativos à concessão de ordens de habeas corpus entre 1869 e 

1872. Ocasião, na qual também se vislumbrou a aparente relação 

entre a intensificação do controle policial das populações urbanas 

pobres (em bases arbitrárias), o crescimento das grandes cidades 

e o aumento do número das ordens de habeas corpus concedidas. 
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