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1 BRUNO, Aníbal. Direito Penal Parte Geral. 2005. p. 223. 
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3 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 230. 
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9 LOPES, Jair Leonardo. Curso de Direito Penal Parte Geral. 1999. p. 177 

10 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral.  2004. p. 439. 

11 MAGALHÃES E. Noronha. Direito Penal Introdução e Parte Geral.  2003. p. 242. 

12 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral.  2004. p. 473. 
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14 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 444. 

15 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 88.  

16 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Curso de Direito Penal. 1999. p. 91. 

17 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. 2006. p. 257 



 

[...] temos a pessoa natutal ou física, que positiva ou negativamente – por 

comissão ou omissão [...] realizou conduta típica, pouco importando se 

conseguiu ou não realizar seu intento18. 

Sujeito Passivo 

[...] pode ser qualquer daqueles entes, aqui identificados como pessoa 

física (pessoa natural) ou pessoa jurídica (pessoa coletiva), que de alguma 

forma possa ter tido qualquer bem ou interesse prejudicado pela conduta 

do agente ativo19. 

Tipicidade 
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praticada, é igual a uma daquelas outras, imaginadas e descritas pelo 

legislador, diz-se, então, que é uma ação típica ou com características da 

tipicidade, que á a qualidade de adequar-se a um tipo20. 

 

 
 
 

                                            
18 FALCONI, Romeu. Direito Penal: Temas Ontológicos. 1998. p. 101. 

19 FALCONI, Romeu. Direito Penal: Temas Ontológicos. 1998. p. 105. 

20 LOPES, Jair Leonardo. Curso de Direito Penal, parte Geral. 1999. p. 112 
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RESUMO 

A presente monografia trata do Crime, da Pena e a 

Ressocialização do Indivíduo na Sociedade, frente ao sistema progressivo 

de cumprimento de pena adotado pelo Direito Penal Brasileiro.  

No entanto, para se chegar ao cumprimento da pena 

torna-se necessário conceituar primeiro o que é o crime, pois, é a partir 

dele que o Estado pode impor ao indivíduo uma sanção penal.  

E através da pena imposta ao indivíduo é que começa 

o dever do Estado de ressocializar o condenado. 

E é essa a reflexão principal do presente trabalho 

monográfico. 

 

 



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto "dos Crimes, das 

Penas e a Ressocialização" e, como objetivo institucional: produzir uma 

monografia para obtenção do grau de bacharel em Direito, pela 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Objetivo geral: analisar os tipos de 

crimes e tipos de penas e após, discorrer sobre a pena privativa de 

libaerdade e a ressocialização. 

Nos objetivos específicos, apresentar os conceitos de 

crime, os sujeitos, objetos e elementos; ainda o conceito de pena com seu 

histórico, fundamentos, principais características e espécies; finalmente 

mostrar a Pena Privativa de Liberdade e Ressocialização, através da 

assistência, do trabalho, analisar o Livramento Condicional e o Regime 

Disciplinar Diferenciado. 

Esclarece-se, desde já, que este trabalho não tem como 

finalidade esgotar o tema e tampouco abordá-lo em toda sua extensão. 

Trata-se apenas de uma investigação bibliográfica, na busca de apresentar 

os aspectos legais e doutrinários acerca do tema. 

Quanto ao Método a ser empregado na fase de 

Investigação será o Indutivo; na fase de Tratamento dos Dados, o Método 

Cartesiano; e o relatório dos resultados expresso na presente Monografia é 

composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as 

técnicas do Referente, da Categoria, dos Conceitos Operacionais e da 

Pesquisa Bibliográfica. 

Para a presente monografia foram levantadas as 

seguintes hipóteses: 



�

�

� � ��

 
 

2 

� O ordenamento jurídico brasileiro contempla para os crimes 

previstos no Código Penal e na legislação esparsa várias 

modalidades de penas. 

� Os regimes aberto e semi-aberto são os que melhor oferecem 

chance de ressocializar o condenado. 

� A pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado 

oferece inúmeras possibilidades de ressocialização previstas 

na Lei de Execução penal. 

 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando do 

Crime, desde seu conceito – formal, material e analítico – os sujeitos do 

crime, como sendo sujeito ativo e sujeito passivo, os objetos do crime, jurídico 

e material, os elementos do crime, mais precisamente a tipicidade, a 

antijuridicidade e a culpabilidade, e finalizando o primeiro capítulo os 

elementos subjetivos do crime, onde abordamos crime doloso e o crime 

culposo. 

No Capítulo 2, serão elencados os conceitos de Pena, 

seu histórico e fundamento, juntamente com suas características, ainda 

tratar-se-á das espécies de pena, quais sejam: a privativa de liberdade, 

restritiva de direitos e de multa; por conseguinte, os tipos de regimes 

prisionais, como se iniciam, quais as características e requisitos necessários, o 

regime de cumprimento de pena, a progressão de regime e a regressão de 

regime. 

O Capítulo 3 discorrerá sobre a Ressocialização do 

Indivíduo na sociedade, destacando-se a assistência (material, de saúde, 

jurídica, educacional, social, religiosa), o trabalho (interno e externo), será 

analisado ainda o Livramente Condicional, seu conceito, requisitos e 
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revogação e por fim será tratado do RDD – Regime Disciplinas Diferenciado, 

com suas principais características. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, confirmação ou não das hipóteses levantadas seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos. 
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CAPÍTULO 1  

DO CRIME 

1.1 CONCEITOS 

O atual Código Penal brasileiro não descreve um 

conceito de crime, deixando assim, essa conceituação para a doutrina.  

No entanto, na Exposição de Motivos da nova parte geral 

dada pela Lei 7.209/84, Abi-Ackel, ao se referir ao conceito de crime, o 

define da seguinte forma: 

Se o crime consiste em uma ação humana, positiva ou 

negativa (nullum crimen sine actione), o destinatário da norma 

penal é todo aquele que realiza a ação proibida ou omite a 

ação determinada, desde que, em face das circunstâncias lhe 

incuba o bem de participar o ato, ou abster-se de fazê-lo. 21 

Nesse sentido Falconi22 dispõe que: 

Crime é um fato (injusto punível) provocado por uma 

CONDUTA HUMANA que, juridicamente relevante, é tipificada 

e tem como componente o agente e, como conteúdo, a 

figura da ilicitude, tornando passível de apuração da 

culpabilidade, derivando daí uma punibilidade, uma vez 

provada aquela culpa (culpa lata). 

Entende-se que o crime é um fato contrário à lei, 

qualquer ação que seja legalmente punível, a qual é proibida sob ameaça 

da pena.  

                                            
21 CP. Exposição de motivos da nova parte geral do Código Penal, Lei 7.209 de 11/07/1984. 

p. 05. 

22 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 2002. p. 152. 
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Leal23 define o crime da seguinte forma: “O crime é a 

conduta humana, podendo ser esta ação propriamente dita, como 

também, em alguns casos omissão”. 

Para a maioria dos autores, o crime está sempre 

associado àquilo que é contrário ao que está previsto na Lei, para 

Mirabete24, o conceito de crime é essencialmente jurídico, e assim o define 

em três aspectos diversos, sendo o aspecto formal, material e analítico: 

Tem-se procurado definir o ilícito penal sob três aspectos 

diversos. Atendendo-se ao aspecto externo, puramente 

nominal do fato, obtém-se uma definição formal; observando-

se o conteúdo do fato punível, consegue-se uma definição 

material ou substancial, e examinando-se as características ou 

aspectos do crime, chega-se a um conceito também formal, 

mais analítico da infração penal. 

1.1.1 Conceito Formal 

A melhor forma de se explicar o crime em seu conceito 

formal é associar este, a uma conduta que é proibida e sancionada pela lei 

penal, ou seja, quem a cometer estará sujeito a uma sanção penal.   

Assim, entende Leal25 que: 

Segundo a concepção formal, crime é a conduta proibida e 

sancionada pela lei penal, é exatamente esse caráter de pura 

contrariedade formal ao Direito que é acentuado nessa 

definição: crime é toda ação ou omissão proibida pela lei, sob 

ameaça de pena. 

Também, segundo Mirabete26: 

                                            
23 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 1998. p. 164.  

24 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral.  2004. p. 95. 

25 LEAL, João José. Direito Penal Geral.  2004. p. 181.  

26 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 95.  
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Sob o aspecto formal, podem-se citar os seguintes conceitos 

de crime: Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei sob 

ameaça de pena; Crime é uma conduta (ação ou omissão) 

contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena. Essas 

definições, entretanto, alcançam apenas um dos aspectos do 

fenômeno criminal, o mais aparente, que é a contradição do 

fato a uma norma de direito, ou seja, sua ilegalidade como 

fato contrário à norma penal. Não penetram, contudo, em sua 

essência, em seu conteúdo, em sua matéria. 

Em referência ao conceito formal de crime, tem-se que, 

seria qualquer ação legalmente punível, ou então, uma conduta contrária 

ao direito, àquilo que está certo, e quando o indivíduo a faz, a lei atribui a 

este uma pena. 

Para Teles27: 

É o comportamento humano, proibido pela norma penal, ou, 

simplesmente, a violação desta norma. Crime é simplesmente 

aquilo que a lei considera crime. 

1.1.2 Conceito Material 

Tem o Estado a finalidade de obter o bem coletivo, 

mantendo a ordem, a harmonia e o equilíbrio social e para tal, tem que 

velar pela paz interna, pela segurança e estabilidade, diante dos conflitos 

inevitáveis entre os interesses dos indivíduos.  

Segundo Leal28 “A concepção material busca apresentar 

o crime como uma conduta contrária aos valores éticos fundamentais ou 

aos legítimos interesses do grupo social”. 

 

                                            
27 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 152. 

28 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004. p. 181. 
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Mirabete29 salienta que o conceito material de crime veio 

para complementar outros conceitos: 

Como as definições formais visam apenas ao aspecto externo 

do crime, é necessário indagar a razão que levou o legislador 

a prever a punição dos autores de certos fatos e não de 

outros, como também conhecer o critério utilizado para 

distinguir os ilícitos penais de outras condutas lesivas, obtendo-

se assim, um conceito material ou substancial de crime.  

Sob o aspecto material, o crime pode ser a conduta de 

ação ou omissão que é o contrário dos interesses da sociedade, e que 

cometidos, terão uma pena prevista.  

Para Teles30, o conceito material de crime é: 

A ação ou omissão que, a juízo do legislador, contrasta 

violentamente com valores ou interesses do corpo social, de 

modo a exigir seja proibida sob ameaça de pena. 

1.1.3 Conceito Analítico 

Existem duas formas de classificação analítica de crime, 

sendo a bipartida e a tripartida. A primeira, não está sendo utilizada 

atualmente pelos doutrinadores, porém, seria impossível explicar o conceito 

analítico sem defini-la.  

A concepção bipartida divide o crime em dois critérios: o 

objetivo, que quer dizer a força moral e o subjetivo, que quer dizer a força 

física. Na força moral encontra-se a culpabilidade, já na força física é a 

ação propriamente dita.  

A segunda forma de caracterização analítica de crime é 

a tripartida, que é a própria ação ou omissão, sendo típica, antijurídica e 

                                            
29 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. 2004. p. 95.  

30 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 152. 
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culpável. Neste sentido, a ação seria a atividade, ou seja, fato em si, 

enquanto que a omissão é a falta da ação.         

Mesmo a doutrina definindo dois conceitos de crime, 

sendo o crime formal e o material, esses conceitos apresentados não foram 

suficientes para suprir todas as necessidades em busca da completa 

definição de crime. Sendo assim, procurou-se uma nova forma para 

conceituá-lo, partindo do ordenamento jurídico vigente e analisando todas 

as normas penais incriminadoras.  

Para Teles31: 

Conceituar analiticamente o crime é extrair de todo e 

qualquer crime aquilo que for comum a todos eles, é descobrir 

suas características, suas notas essenciais, seus elementos 

estruturais. 

Sobre a concepção analítica entende Leal32 que: 

A doutrina concebia o crime a partir de um critério bipartido, 

constituído de dois elementos: um objetivo e um subjetivo, logo 

temos o analítico.  

Barros33 ressalta: 

O conceito analítico de crime põe em relevo, os seus valores 

essenciais, variando as opiniões a respeito da composição dos 

elementos estruturais de sua definição. Basileu Garcia destaca 

os seguintes elementos: fato típico, ilicitude, culpabilidade e 

punibilidade. 

 

                                            
31 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 156. 

32 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004. p. 184. 

33 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Gerral. 2004. p. 115. 
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1.2 DOS SUJEITOS DO CRIME 

1.2.1 Do Sujeito Ativo 

Para cada crime cometido há o sujeito ativo e o sujeito 

passivo. O sujeito ativo é definido como a pessoa que pratica o crime, que 

realiza passo a passo uma conduta que está prevista como tal.  

Para Teles34: 

A pessoa que pratica o fato típico, que realiza a conduta 

descrita na lei penal incriminadora, é chamada de sujeito 

ativo do crime. No direito penal brasileiro, somente o ser 

humano pode ser sujeito ativo do crime. Ultimamente, muito se 

tem discutido sobre a possibilidade de responsabilizar, 

criminalmente também a pessoa jurídica.   

Inerente ao sujeito ativo, para que para que possa sofrer 

uma pena, exige-se a sua capacidade penal, que segundo o mesmo autor: 

 É o conjunto das condições exigidas para que um sujeito 

possa tornar-se titular de direito ou obrigações no campo do 

direito penal. Os menores de dezoito anos são penalmente 

inimputáveis (CP, art. 27). Um sujeito ativo imputável, pode 

perder a capacidade penal se passar a sofrer doença mental 

após o delito. 35 

Entretanto, exige-se uma capacidade especial para 

determinados crimes, ou também chamado de requisitos para que o crime 

seja caracterizado.  

Neste sentido Maggio36 explica: 

Para alguns delitos é necessária à existência de uma 

                                            
34 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 159.  

35 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 102.  

36 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 102. 
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capacidade especial do sujeito ativo, como por exemplo: ser 

funcionário público no crime de peculato (art. 312, CP); ser 

médico no crime de omissão de notificação de doença (art. 

269, CP); ser gestante no crime de aborto (art. 124, CP); ser 

mãe no crime de infanticídio (art. 123, CP).      

Para Silva37 o sujeito ativo do crime: 

É quem pratica a figura típica descrita na lei. É o homem, a 

criatura humana, isolada ou associada, isto é, por autoria 

singular ou co-autoria. Só ele pode ser agente ou autor do 

crime. 

Dentre os doutrinadores citados pode-se entender que a 

as definições se parecem: Para tais autores, o sujeito ativo é aquele que 

pratica o fato que está descrito como crime na norma penal incriminadora, 

sendo que, para considerá-lo como sujeito ativo do crime, é preciso que este 

execute total ou parcialmente a figura descritiva de um crime. 

1.2.2 Do Sujeito Passivo 

O sujeito passivo do crime, ao contrário, é a pessoa 

propendida pela conduta típica, é dividida entre formal e material, podendo 

ser um particular ou até mesmo o Estado, conforme explica Teles38: 

O sujeito passivo é o titular do bem jurídico visado pela 

conduta típica. Os doutrinadores fazem distinção entre sujeito 

passivo material e sujeito passivo formal. Aquele é, 

efetivamente o titular do bem atacado, podendo ser o 

particular ou mesmo o Estado, que pode ser vítima de furto, de 

estelionato etc. Já sujeito passivo formal seria sempre o Estado, 

que é o titular da ordem proibitiva da conduta típica. 

Já para Falconi39: 

                                            
37 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 80. 

38 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral.  2004. p. 161. 

39 FALCONI, Romeu. Direito Penal Temas Ontológicos. 2003. p. 105. 
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Consoante a teoria do crime, sujeito passivo pode ser qualquer 

daqueles entes, aqui identificados como pessoa física [pessoa 

natural] ou pessoa jurídica [pessoa coletiva], que de alguma 

forma possa ter tido qualquer bem ou interesse prejudicado 

pela conduta do agente ativo. 

Para Lopes40: 

O sujeito passivo é o titular do bem jurídico ofendido e, como 

tal, parte legítima para intentar a ação penal privada. Por 

outro lado, a qualidade do sujeito passivo pode influir na 

dosagem da pena, como circunstância agravante.  

Silva41 também dá sua definição: 

É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado. É o homem. A 

pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo de crimes, 

v.g., os patrimoniais. Aliás, o estado é sempre sujeito passivo, 

em sentido genérico, atingido pelo crime, que perturba as 

condições de harmonia e estabilidade social, necessárias a 

consecução do bem comum, que é a sua finalidade.    

Em referência aos autores citados acima, pode-se 

perceber que todos entendem que o sujeito passivo de crime é o titular do 

bem jurídico lesado, ou atingido pela conduta criminosa, os quais podem 

ser, o ser humano, o Estado, a coletividade e inclusive podendo se tratar de 

pessoa jurídica. 

 

1.3 DOS OBJETOS DO CRIME 

1.3.1 Objeto Jurídico 

Toda conduta delitiva lesa ou põe em perigo um bem 

jurídico. É o chamado objeto jurídico do crime, que para Noronha42: 

                                            
40 LOPES, Jair Leonardo. Curso de Direito Penal, parte Geral. 1999. p. 116. 
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[...] conceituar o objeto jurídico de um crime, estamos que é 

ele o bem interesse protegido pela norma penal. Bem, é o que 

satisfaz a uma necessidade do homem, seja de natureza 

material ou imaterial, vida, honra, etc. Interesse é a relação 

psicológica desse bem, é sua estimativa, sua valorização. 

Damásio43 explica que: 

Objeto jurídico do crime é o bem ou interesse que a norma 

penal tutela. É o bem jurídico, que se constitui em tudo que é 

capaz de satisfazer as necessidades do homem, como a vida, 

a integridade física, a honra, o patrimônio, etc.  

Silva44, explicando sobre objeto jurídico ensina: 

[...] é ele o bem-interesse protegido pela norma penal. Bem é 

o que satisfaz a uma necessidade do homem, seja de natureza 

material ou imaterial: vida, honra, etc. Interesse é a relação 

psicológica em torno desse bem: é sua estimativa, sua 

valorização. 

Mirabete45 explica objeto jurídico da seguinte forma: 

“Objeto jurídico do crime é o bem-interesse protegido pela lei penal” .  

Como diz Nuvolone46: “[...] o bem ou interesse que o 

legislador tutela, em linha abstrata de tipicidade (fato típico), mediante uma 

incriminação penal”.  

Fazendo uma síntese de todas as definições de objeto 

jurídico, os autores citados têm a mesma opinião, o definindo como sendo o 

bem interesse que a norma penal protege. 

                                                                                                                                        
41 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 82.  
42 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal Introdução e Parte Geral. 2003. p. 115. 

43 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal Parte Geral. 2003, p. 179. 

44 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 83.  

45 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral. 2006. p. 115. 

46 NUVOLONE,  Pietro. Ob. cit. p. 168.  
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1.3.2 Objeto Material 

O objeto material do crime é a pessoa sobre a qual recai 

a conduta criminosa, mas precisamente, aquilo que a ação delituosa atinge, 

está diretamente ligada ao crime. 

Neste sentido, para Noronha47 “[...] é, pois, o homem ou a 

coisa sobre o que incide a conduta do sujeito ativo, Mais adequado seria, 

talvez, chamá-lo de objeto da ação”. 

Para Jesus48: 

Objeto material do delito é a pessoa ou coisa sobre que recai 

a conduta do sujeito ativo, como o homem vivo no homicídio, 

a coisa no furto, o documento na falsificação etc. 

O objeto material depende da conduta do sujeito ativo, 

pois é após esta conduta que surge o objeto material, é quase uma 

conseqüência a qual cai a conduta do sujeito. 

1.4 DOS ELEMENTOS DO CRIME 

1.4.1 Da Tipicidade 

Um fato é considerado crime quando se enquadra 

perfeitamente na descrição legal, definido por norma jurídica incriminadora.  

Para Capez49 “O fato típico é o fato material que se 

amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei 

penal”.   

E continua sobre a tipicidade: 

                                            
47 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal Introdução e Parte Geral. 2003. p. 115. 

48 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal Parte Geral. 2003. p. 179. 

49 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p. 185. 
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É a subsunção, justaposição, enquadramento, amoldamento 

ou integral correspondência de uma conduta praticada no 

mundo real ao modelo descritivo constante da lei. 50 

Sobre a tipicidade Falconi51 explica: 

Para que se possa entender sobre a tipicidade, torna-se 

necessário compreender a natureza do FATO INJUSTO, que é o 

pressuposto essencial de certas condutas humanas, as quais, 

por isso mesmo, se transformam em normas jurídicas.   

Para Mirabete52: 

Como último elemento do fato típico tem-se a tipicidade que 

é a correspondência exata, a adequação perfeita entre o 

fato natural, concreto, e a descrição contida na lei.  

Neste mesmo sentido, para Silva53: 

A tipicidade é o indício da antijuridicidade do fato, praticado 

um fato típico, presume-se também a sua antijuridicidade, 

presunção que somente cessa diante da existência de uma 

causa que a exclua. 

De acordo com as definições dos autores, pode-se 

concluir então, que a tipicidade é a conformidade do fato praticado pelo 

agente com o que está descrito na lei penal, ou seja, adequação da 

conduta (seja esta positiva ou negativa) do agente ao preceito legal. 

1.4.2 Da Antijuridicidade 

Define-se o antijurídico por qualquer comportamento que 

for contrário ao preceito legal, contrário a Lei. 

 

                                            
50 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p. 187. 

51 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 2002. p. 154. 

52 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. 2006. p. 102. 



�

�

� � ��

 
 

15 

Bitencourt54 define a antijuridicidade da seguinte forma: 

A teoria da antijuridicidade limita-se à caracterização 

negativa do fato; ela é um juízo sobre o acontecer, não sobre 

a personalidade.  

Segundo Falconi55: 

A antijuridicidade, tratada modernamente por ilicitude, 

principalmente na doutrina tedesca, conforme diz o próprio 

código penal pátrio, e sobre a qual diz Francisco de Assis 

Toledo: é a contradição que se estabelece entre a conduta e 

a norma jurídica.   

Para Mirabete56: 

A antijuridicidade é a contradição entre uma conduta e o 

ordenamento jurídico. O fato típico, até prova em contrário, é 

um fato que se ajustando ao tipo penal, é antijurídico. Existem, 

entretanto, na lei penal, ou no ordenamento jurídico em geral, 

causas que excluem a antijuridicidade do fato típico.   

Bruno57 define a antijuridicidade: 

A antijuridicidade é, portanto, um dos elementos conceituais 

do crime [...] é, entretanto, um atributo geral, em relação a 

toda ordem jurídica, não particular ao direito punitivo.  

 

 

 

                                                                                                                                        
53 SILVA, Ronaldo. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 103. 

54 BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. 2003. p. 238. 

55 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 2002. p. 152. 

56 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral. 2006. p. 167 

57 BRUNO, Aníbal. Direito Penal Parte Geral. 2005. p. 223. 
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Barros58 explica que existem dois tipos de antijuridicidade, 

sendo que: 

Antijuridicidade formal é a contrariedade existente entre a 

conduta e a norma penal. É, pois, a simples violação da norma 

penal. A antijuridicidade formal relega exclusivamente ao 

legislador a função de determinar a licitude ou não dos fatos, 

atando as mãos do juiz, que fica impedido de investigar a 

valoração da conduta e a sua pertinência as exigências do 

bem comum. 

De acordo com os autores citados, pode-se definir que a 

antijuridicidade resume-se na contrariedade ao ordenamento jurídico como 

um todo, ou seja, o conceito de antijuridicidade é o oposto ao de 

juridicidade, sendo assim, como juridicidade indica a conformidade ao 

direito, a antijuridicidade indica contradição ao direito. 

1.4.3 Da Culpabilidade 

O terceiro elemento do crime é a culpabilidade.  

O crime é considerado culpável, porque existe uma 

sanção penal que o Estado impõe ao indivíduo que comete um crime, este 

por sua vez depende de uma ação humana que caracteriza a culpa de 

diversas maneiras.  

Para Capez59 a culpabilidade: 

É exatamente a possibilidade de considerar alguém culpado 

pela prática de uma infração penal, por essa razão, costuma 

ser definida como juízo de censurabilidade e reprovação 

exercido sobre alguém que praticou um típico e ilícito.  

 

                                            
58 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 300.  

59 FERNANDO, Capez. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p 297. 
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Sobre a culpabilidade, Falconi60 a define de forma 

prática e simples: 

Trata-se, a culpabilidade, de um juízo de censurabilidade, de 

reprovabilidade, que emite o homem médio comum quando 

frente a certas condutas humanas. 

Tem-se que a culpabilidade é dos elementos do crime, 

sendo este típico, antijurídico e culpável. Sendo assim, se conclui que não há 

pena sem culpabilidade, para ter-se a pena, deve o agente primeiramente 

ser considerado culpado. 

1.5 DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME 

1.5.1 Crime Doloso 

Diz-se o crime de acordo com o artigo 18, I do Código 

Penal: 

Art. 18. Diz-se o crime: 

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco 

de produzi-lo. 

[...] 

 

Nos crimes dolosos, o agente que pratica o crime, sabe o 

que está fazendo desde que inicia a conduta delituosa, e sabe também 

qual será o resultado por ele atingido, mas mesmo assim ele dá início e fim 

ao crime por ele praticado.  

Para Barros61 “Podemos definir o dolo, sob o aspecto 

naturalista, como a vontade consciente de realizar o fato criminoso”. 

                                            
60 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 2002. p. 156. 
61 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 219. 
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Verifica-se que, nos crimes dolosos, a voluntariedade 

consciente do agente que pratica o crime está presente não só na conduta 

inicial, mas no resultado também, pois este age mesmo sabendo que vai 

cometer um crime, uma conduta considerada culpável e punível.  

Em sua obra, Falconi62 o define da seguinte forma: 

É a vontade livre e consciente do agente na realização de 

uma conduta típica. É o querer realizar algo que sabe ser 

ilícito. Tem-se na conduta o movimento volitivo e previsível do 

resultado danoso. Mas, ainda assim, não se desvia da rota de 

confronto, posto que este é o seu escopo, que acontecerá 

entre a conduta e a norma jurídica proibitiva. 

O dolo no crime é a vontade de praticá-lo, mesmo 

sabendo se tratar de um crime, é preciso ter a intenção de praticá-lo, assim 

preceitua Maggio63 e acrescenta: 

Dolo é vontade livre e consciente de praticar um fato definido 

na lei como crime. Assim, crimes dolosos são os crimes 

intencionais. 

Maggio64 ainda expõe as três teorias sobre o dolo, sendo 

a da vontade, da representação e do assentimento ou consentimento: 

Três são as teorias que procuram estabelecer o conteúdo do 

dolo: a da vontade, a da representação e a do assentimento. 

Teoria da vontade – o dolo consiste na vontade e na 

consciência de praticar o fato típico; teoria da representação 

– a essência do dolo estaria não tanto na vontade, mas 

principalmente na previsão do resultado; teoria do 

assentimento ou consentimento – o dolo consistiria na 

aceitação do resultado, embora não visado como fim 

específico.   

                                            
62 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 2002. p. 168. 

63 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 110.  

64 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 111.  
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Para Teles65: 

Age com dolo, segundo a teoria da vontade, quem tem, 

como objetivo, a prática de um fato definido como crime. Em 

outras palavras, é dolosa a conduta em que o agente tem a 

vontade de alcançar o resultado, de conseguir que ocorra, se 

materialize a conseqüência de seu comportamento.  

Sobre a teoria da representação, posiciona o mesmo 

autor que, o que importa é o agente prever o resultado, não 

necessariamente alcançando-o: “Não é necessário que o agente tenha 

vontade de alcançar o resultado, bastando que o preveja, que o 

represente” 66.  

E sobre a terceira e última teoria acerca do dolo, 

salienta-se que na teoria do assentimento ou consentimento, um pouco se 

parece com a teoria da vontade, pois ambas necessitam que o agente 

tenha consciência do fato que está praticando, e que o resultado já seja por 

ele previsível.  

Desta forma Teles67 acrescenta: 

Esta teoria, tanto quanto na teoria da vontade, exige que o 

agente tenha consciência do fato, tenha previsão do 

resultado, mas não exige que ele queira alcançar o resultado, 

bastando que o aceite, consinta, caso ele aconteça.  

 Sobre o crime doloso, tem-se que este é apenas a 

conscientização do agente que o pratica, saber se tratar de um crime e 

querer todos os resultados esperados, como afirma em sua obra Costa 

                                            
65 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 181. 

66 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 181. 

67 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 181. 
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Junior68 ao escrever: “Consciência (previsão) e vontade do fato conhecido 

como contrário ao dever”. 

1.5.1.1 Dolo Eventual 

Importe tratarmos neste momento do dolo eventual, que 

está previsto na segunda parte do art. 18 do CP, citado acima. 

Neste tipo de dolo, o agente quer resultado diverso do 

ocorrido, mas mesmo assim assume o risco de te-lo causado, já que a 

ocorrência do resultado não o impede de fazê-lo. 

Neste sentido, tem-se os ensinamentos de Mirabete69: 

Há dolo eventual, portanto, quando o autor tem seriamente 

como possível a realização do tipo legal se praticar a conduta 

e se conforma com isso. [...] Age também com dolo eventual o 

agente que, na dúvida a respeito de um dos elementos do 

tipo, se arrisca em concretizá-lo. 

Com relação ao dolo eventual, nos termos da lei, 

prevalece a teoria do assentimento, equiparando-se ao dolo direto, pois, 

conforme explica Mirabete70, “arriscar-se conscientemente a produzir um 

resultado vale tanto quanto querê-lo”. 

1.5.2 Crime Culposo 

Diz-se o crime de acordo com o artigo 18, II do Código 

Penal: 

Art. 18. Diz-se o crime: 

[...] 

                                            
68 COSTA, Junior Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 40. 

69 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral. 2006. p. 131-132. 

70 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. 2006. p. 132 
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II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por 

imprudência, negligência ou imperícia. 

[...] 

 

Sendo assim, tem-se que crime culposo é aquele em que 

o agente agiu por imprudência, negligência ou imperícia.  

Defini-se o crime culposo para aquele que o agente, 

mesmo sem intenção, realiza determinada conduta a qual atinge o 

resultado. 

Neste sentido Barros71: 

Diz-se o crime culposo quando o agente, deixando de 

observar o cuidado necessário, realiza conduta que produz 

resultado, não previsto e nem querido, mas, previsível, e 

excepcionalmente previsto e querido, que podia, com 

atenção devida, ter evitado. 

A culpabilidade nos casos de crime culposo vem de uma 

ação que não quer atingir o resultado, mas que sem tomar os devidos 

cuidados atinge. 

Costa Junior72 o define da seguinte forma: 

A culpa é a prática voluntária de uma conduta, sem a devida 

atenção ou cuidado, da qual deflui um resultado previsto na 

lei como crime, não desejado nem previsto, mas previsível. 

Existem três modalidades para o crime culposo, sendo a 

impudência, negligência e imperícia.  

Na imprudência, o sujeito do crime é imprudente, ele age 

de forma perigosa, colocando o risco em andamento, este não quer atingir 

                                            
71 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 230. 

72 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 42. 
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o resultado, mas agindo imprudentemente o atinge, assim nos afirma na 

doutrina de Teles73 da seguinte forma: 

A imprudência é a prática de um fato perigoso. A cautela 

impõe a inação, a abstenção de um movimento, o cuidado 

de não realizar uma ação, mas o sujeito mesmo assim, age 

colocando um processo causal em andamento. Como por 

exemplo, dirigir um veículo automotor em alta velocidade 

absolutamente incompatível com determinado local, num 

estacionamento, às portas de uma escola ou numa praça 

repleta de transeuntes.  

Ainda sobre a imprudência, tem-se que a conduta se 

resume uma ação perigosa, em que o agente não toma os devidos 

cuidados. 

Assim dispões Barros74: 

Imprudência é a culpa in agendo, que consiste na prática de 

uma ação perigosa sem as cautelas oportunas. Exemplo: 

municiar arma de fogo na frente de outras pessoas.  

Na negligência, o sujeito do crime é a falta de 

precaução, uma ação ou atitude que o agente deveria e poderia ter 

tomado, mas que não o fez. Agindo por omissão, sendo que a falta dessa 

atitude acarreta no crime propriamente dito. 

Neste contexto Teles75 salienta: 

A negligência é a ausência de precaução, a omissão, a não-

realização de um movimento que deveria ter sido colocado 

em marcha, que a prudência mandava fazer e o agente não 

o faz. È o descuido do pai que, ao chegar em casa, tira sua 

arma, carregada, e a deixa sobre a mesa na sala, local onde 

dali a pouco estarão seus filhos menores e adolescentes. A 

                                            
73 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 189. 

74 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 233. 

75 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 189. 
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negligência é, sempre, a omissão, a abstenção de um 

movimento corporal; é, portanto, negativa.  

Ainda sobre a negligência, também se define como 

sendo a omissão perante aos cuidados que a situação requer, o agente 

pratica uma conduta omissiva, como explica Barros76: 

Negligência é a culpa in omitendo, consistente na 

inobservância dos cuidados exigidos pelas circunstâncias. 

Negligenciar é omitir a ação que o caso requer.     

Na imperícia, tem-se a ausência de aptidão para 

determinada conduta, como dispõe Teles77: 

Imperícia é a falta de aptidão ou de destreza para o exercício 

de determinada arte ou profissão, pressupondo, portanto, que 

o fato seja praticado no exercício das artes ou profissões. 

Médicos, engenheiros, farmacêuticos, químicos, pedreiros, 

motoristas, carpinteiros, enfim, todos os profissionais estão 

obrigados a desempenhar-se de acordo com as normas 

técnicas de cada uma de suas profissões, a fim de não 

causarem lesões aos bens jurídicos de outras pessoas. 

Sobre a imperícia, é importante ressaltar que este tipo de 

crime está relacionado à profissão, podendo defini-lo como a falta de 

capacidade para o exercício de arte ou profissão. Ou seja, é um profissional 

que, sabendo não dispor de habilidade suficiente para fazer, mesmo assim 

faz.  

Sendo assim, segue o entendimento de Barros78: 

Imperícia é a chamada culpa profissional, que se traduz na 

falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício. 

Verifica-se sempre no exercício de uma atividade em que o 

agente, não obstante autorizado a exercê-la, não dispõe dos 

                                            
76 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 233. 

77 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 189. 

78 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 233. 
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conhecimentos teóricos ou práticos para bem desempenhá-la. 

Como o caso do médico que, não possuindo cabedal 

suficiente para efetuar certa operação, provoca a morte do 

paciente.         

Como se vê nos crimes culposos, a conduta se inicia da 

voluntariedade do agente, que, agindo sem querer o resultado, o produz 

naturalmente, mas que se tivesse tomado determinados cuidados ou 

precauções não teria acontecido. Todos os atos praticados nesse tipo de 

crime são de inteira responsabilidade do agente que os pratica, que não 

quer o resultado, mas se responsabiliza ao cometê-lo.  

Para Barros79: 

No crime culposo, a vontade limita-se à realização da 

conduta perigosa. Não há, todavia, vontade dirigida à 

produção do resultado naturalístico. Tenha-se presente, 

destarte, que no momento do crime culposo a conduta inicial 

é sempre voluntária. Por exemplo, o motorista que se aventura 

a imprimir alta velocidade em local inadequado realiza, sem 

dúvida, um ato de vontade. 

Assim como o nosso código penal dispõe em seu artigo 

18, inciso II, não importando ser por negligência, imprudência ou imperícia, 

todos os crimes culposos se originam de alguma ação ou algum tipo de 

cuidado que o agente podia e deveria ter tido para não atingir o resultado, 

que nem sempre é o resultado querido, mas deve ser sempre previsível e 

esperado.  

Assim, Maggio80 expõe: 

É a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz 

resultado antijurídico, não querida, mas previsível e, 

excepcionalmente previsto, que podia, com a devida 

                                            
79 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 230. 

80 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 183 
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atenção ser evitado. Entre nós, para Paulo José da Costa 

Junior, a culpa é a prática voluntária de uma conduta, sem a 

devida atenção ou cuidado, da qual deflui um resultado 

previsto na lei como crime, não desejado nem previsto, mas 

previsível. 

 

Após esta análise sobre o Crime, suas características, 

partir-se-á para a análise das Penas, passando pelo histórico e pontos 

principais, de acordo com a legislação vigente. 
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CAPÍTULO 2  

DAS PENAS 

2.1 CONCEITO 

A Pena é uma sanção imposta pelo Estado ao indivíduo 

infrator para que este seja penalizado por cometer um crime. Como assim 

define Leal81: 

A partir do momento em que o indivíduo realiza o tipo penal 

de forma antijurídica e culpável, surge para o Estado o poder-

dever de sancioná-lo como uma medida repressiva. A sanção, 

portanto, é a resposta do poder estatal à transgressão da 

norma de conduta promulgada para tutelar certos bens e 

interesses.  

Neste sentido Capez82 conceitua a pena como a 

privação de um bem jurídico, ou seja, para cada crime que se cometa, o 

Estado punirá o indivíduo infrator com uma sanção penal: 

Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em 

execução de uma sentença, ao culpado pela prática de uma 

infração penal, consistente na restrição ou privação de um 

bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao 

delinqüente.  

De uma forma esclarecedora, a pena pode ser 

entendida como a repreensão feita pelo estado, ao indivíduo que comete 

um crime previsto em lei como tal, sendo esta conforme ensina Maggio83: 

                                            
81 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004. p 377. 

82 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p 357.          

83 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 183. 
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Pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação 

penal, ao autor de infração (penal), como retribuição de seu 

ato ilícito, consistente na restrição ou privação de um bem 

jurídico.     

A pena também pode ser definida como a punição por 

ter descumprido uma lei, que é cometer um crime que está previsto na 

norma penal. Ao se proibir uma conduta, tida como um crime, temos que ter 

uma punição para quem o comete visto, esta ser proibida e sancionada em 

nosso Código Penal. 

Desta forma Costa84 explica que, 

 Preceito e sanção – Toda norma jurídica se compõe de 

preceito e sanção (preceito secundário). O preceito primário 

exprime a proibição e o comando, endereçado à conduta. A 

sanção é a conseqüência do descumprimento do preceito. 

Assim, o direito será sempre, um imperativo sancionado. Nem 

sempre, porém, a sanção imporá uma medida coativa, a não 

ser no campo penal. 

 

2.2 HISTORICIDADE DA PENA 

Sobre a história da pena podemos dizer que, o 

condenado cumpre a pena em uma prisão, estabelecida pelo Estado, onde 

o mesmo Estado tem a guarda do preso enquanto este cumpre a pena, 

após cometer um crime. Este estabelecimento a àquele, onde os 

condenados se encontram a disposição da autoridade policial enquanto 

cumprem a pena que lhes foi dada.  

Falconi85, em sua obra, nos dá uma breve introdução, 

No que respeita aos interesses e escopo deste trabalho, 

                                            
84 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 81.  

85 FALCONI, Romeu. Sistema Presidial: Reinserção Social. 1998. p. 51. 
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consideramos prisão os estabelecimentos que o Estado destina 

para manter sob sua guarda aqueles indivíduos que, em 

decorrência de seu comportamento anti-social, precisam ser 

segregados, à guisa de reprimenda, desde que haja norma 

jurídica assim determinando. 

 

2.3 FUNDAMENTOS DA PENA 

Sobre os fundamentos da Pena, Dotti citado por Luz, 

afirma que a pena surgiu para prevenir o agente delituoso de cometer o 

crime, por isso estão previstos no nosso Código Penal todos os tipos de crimes 

e qual a pena para cada um deles, assim, dessa forma esperava-se diminuir 

a quantidade de crimes e delitos. 

Neste sentindo entende a doutrina de Luz86: 

[...] busca prevenir também o delito sob a base do 

aprimoramento ético da personalidade humana em todos os 

campos de criação e participação, admitindo a existência, 

com o devido suporte doutrinário, da função social da pena.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DA PENA 

 Para que o estado possa penalizar o infrator, é 

necessário que a pena possua algumas características essenciais como: 

• Legalidade, a pena tem que estar previsto em lei; 

• Anterioridade, a pena deve estar vigente na época em que for 

praticado o crime; 

                                            
86 LUZ, Orandyr Teixeira. Aplicação de Penas Alternativas. 2000. p. 47. 
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• Personalidade, a pena é pessoal e intransferível, não podendo 

ser passada para outra pessoa, tendo a pessoa que cometeu a 

infração penal o dever de cumpri-la; 

• Individualidade, a imposição da pena e o seu cumprimento 

deverão ser de acordo com a culpabilidade e o mérito; 

• Inderrogabilidade, a pena não pode deixar de ser aplicada ao 

infrator sob nenhuma hipótese, salvo as exceções previstas em 

lei; 

• Proporcionalidade, a pena não deve ser superior nem inferior ao 

crime praticado e sim proporcional; 

• Humanidade, no Brasil não se admite pena de morte, perpétua 

e trabalhos forçados considerados cruéis. 

 

2.5 ESPÉCIES DA PENA 

Existem três tipos de pena, o artigo 32, incisos I, II e III do 

nosso Código Penal assim dispõe: 

Art. 32. As penas são: 

I - privativas de liberdade; 

II – restritivas de direito; 

III – de multa. 

 

2.5.1 Privativas de Liberdade 

As penas privativas de liberdade se dividem em Reclusão 

e Detenção, conforme caput do artigo 33 do Código Penal: 

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cunprida em regime 

fechado, semi-aberto, ou aberto. A de detenção, em regime 

semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a 

regime fechado. 
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A pena privativa de liberdade proíbe o livre arbítrio do 

condenado, que é o direito de ir e vir, determinando-lhe um tipo e um 

tempo de prisão, como afirma Barros87: “Pena privativa de liberdade é que 

restringe o direito de ir e vir do condenado, infligindo-lhe um determinado 

tipo de prisão”. 

As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão, 

que é a mais severa, tendo o condenado que cumpri-la em regime 

fechado, semi-aberto ou aberto, e de detenção, onde o condenado deverá 

cumprir a pena em regime mais leve, sendo semi-aberto e aberto, com 

exceção aos casos de transferência para o regime fechado.  

Para Teles88: 

O artigo 33 do Código Penal estabelece que a pena de 

reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto 

ou aberto, ao passo que a de detenção, será cumprida em 

regime semi-aberto ou aberto, salvo a necessidade de 

transferência ao regime fechado.   

Sobre as penas privativas de liberdade, Noronha89 

preceitua que: 

A natureza da pena privativa de liberdade está contida em 

seu próprio nomem júris: retira do condenado, de uma forma 

mais rígida ou menos branda, o direito à liberdade. É a que 

restringe, com maior ou menor intensidade, a liberdade do 

condenado, consistente em permanecer em algum 

estabelecimento prisional, por um determinado tempo, tudo 

na conformidade do regime imposto.      

                                            
87 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 439. 

88 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 336. 

89 MAGALHÃES E. Noronha. Direito Penal Introdução e Parte Geral. 2003. p. 234. 
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As penas privativas de liberdade serão executadas em 

forma progressiva conforme o comportamento e mérito do condenado, 

salvo nas hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.  

No sistema progressivo, o agente que foi condenado à 

pena, a cumprirá em regime inicialmente fechado, logo, passará a trabalhar 

juntamente com demais presos e após conseguirá a liberdade condicional. 

Segundo o entendimento de Barros90: 

No sistema inglês ou progressivo, o condenado inicia a pena 

em isolamento. Depois, passa a trabalhar junto com os outros 

detentos. E, na última fase, é posto em liberdade condicional. 

Na progressão de regime, diz-se necessário que o 

condenado tenha cumprido um sexto da pena que lhe foi dada, é o que 

expõe Maggio91: 

A progressão se dá com a transferência para regime menos 

rigoroso, após o cumprimento de em sexto da pena no regime 

anterior e se o mérito do condenado indicar a progressão. 

(LEP, art. 112). 

Nas penas privativas de liberdade, tem-se a regressão de 

regime, que faz com que o condenado retorne ao regime mais rigoroso por 

cometer alguma desobediência ou falta grave.  

A regressão de regime, o condenado por ter cumprido 

alguma falta grave ou não ter cumprido os requisitos necessários tem a 

regressão de regime, que é a volta do atual regime para um regime mais 

rigoroso. 

 

                                            
90 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 447. 

91 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 189. 
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Sobre a regressão de regime Capez92 escreve que: 

É a volta do condenado ao regime mais rigoroso por ter 

descumprido as condições impostas para ingresso e 

permanência no regime mais brando. 

Também na regressão de regime, Barros93 afirma que: 

Regressão é à volta do condenado para um regime mais 

rigoroso do que o inicialmente deferido. Admite-se a regressão 

para qualquer dos regimes mais rigorosos. 

Ainda sobre a regressão de regime, de acordo com o 

entendimento de Maggio94 esta far-se-á da seguinte forma: 

Na regressão o condenado é transferido para o regime mais 

rigoroso quando praticar fato definido como crime doloso, ou 

falta grava, ou sofrer condenação, por crime anterior, cuja 

pena, somada ao restante da pena em execução, torne 

incabível o regime (LEP, art. 118). 

Ainda sobre as penas privativas de liberdade, temos a 

detração, que nada mais é do que computar na pena final o tempo de 

prisão provisória, administrativa ou de internação, ou seja, o tempo em que o 

réu fica preso aguardando o julgamento. 

Assim, posiciona Barros95: 

Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida 

de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no 

estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em 

qualquer dos estabelecimentos similar.  

 

                                            
92 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p 380.  

93 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 452. 

94 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 189. 

95 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 453. 
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Na detração penal, Maggio96 a expõe da seguinte 

forma: 

Detração é o desconto efetuado na contagem de 

cumprimento de pena privativa de liberdade ou de medida 

de segurança, relativo ao tempo anterior em que o 

condenado ficou preso provisoriamente no Brasil ou no 

estrangeiro, ou internado em hospital de custódia ou de 

estabelecimento similar para tratamento psiquiátrico (CP, art. 

42). 

 

2.5.2 Restritiva de Direitos 

As penas restritivas de direito estão previstas no artigo 43 

do Código Penal que dispõe: 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 

I - Prestação pecuniária; 

II - perda de bens e valores; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - interdição temporária de direitos; 

V - limitação de fim de semana.  

Sobre as penas restritivas de direito Teles97 acrescenta 

que: 

As penas restritivas de direito – chamadas alternativas – 

adotadas pelo código penal são: a prestação pecuniária, a 

perda de bens e valores, a prestação de serviço à 

comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária 

de direitos e a limitação de fim de semana. (art. 43, CP, com a 

redação da lei nº 9.714/98).  

As penas restritivas de direitos substituem as privativas de 

liberdade quando, qualquer que seja a pena aplicada se o crime for 

                                            
96 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 190. 

97 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 375. 
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culposo, se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça e não for 

superior a 4 (quatro) anos; O réu não pode ser reincidente em crime doloso, 

a conduta social, a culpabilidade, bem como os antecedentes e a 

personalidade do condenado indicarem que a substituição será suficiente; A 

condenação deve ser igual ou inferior a 1 (um) ano poderá substituir por 

multa ou restritiva de direito. 

Sobre as penas restritivas de direito, Noronha98, em sua 

obra o expõe da seguinte forma: 

A pena restritiva de direito consiste na inibição temporária de 

um ou mais direitos do condenado, ou então na perda de 

parte do seu patrimônio, imposta em substituição e cuja 

espécie escolhida tem relação direta com a infração 

cometida.    

Algumas condições são exigidas para que a pena 

privativa de liberdade seja substituída pela pena restritiva de direito, sendo 

que Teles99 a expõe em sua obra da seguinte forma: 

As penas restritivas de direitos, pela regra geral do Código 

Penal, serão aplicadas em substituição às penas privativas de 

liberdade. O juiz, após condenar o acusado a uma pena 

privativa de liberdade, poderá substituí-la por uma pena 

restritiva de direitos, desde que observe algumas condições. 

Conforme o entendimento de Maggio100, as penas 

restritivas de direito são: 

Penas restritivas de direitos são sanções autônomas que 

substituem as penas privativas de liberdade, se preenchidos os 

requisitos legais, sendo elas, das seguintes espécies: prestação 

pecuniária, que consiste no pagamento de dinheiro a vítima; 

                                            
98 MAGALHÃES E. Noronha. Direito Penal Introdução e Parte Geral. 2003. p. 242. 

99 TELES, Ney Moura. Direito Penal Parte Geral. p. 375. 

100 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral. 2002. p. 191 e 192. 
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perda de bens e valores, que consiste na perda de bens do 

condenado em favor do Fundo Penitenciário Nacional; 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

que consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado 

junto a entidades assistências; interdição temporária de 

direitos, que consiste na proibição do exercício de profissão ou 

atividade e a limitação de fim de semana, que consiste na 

obrigação de o condenado permanecer, aos sábados e 

domingos em casa de albergado.  

2.5.3 Penas de Multa 

As penas de multa estão previstas no artigo 49 do Código 

Penal, que segue: 

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 

penitenciário da quantia fixada na setança e calculada em 

dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 

(trezentos e sessenta) dias-multa. 

 

O valor do dia-multa deve ser fixado pelo juiz, não 

podendo esta, ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal 

vigente na data do fato e nem superior a cinco vezes o valor desse salário. 

Esse valor será atualizado pelos índices de correção monetária.  

Sobre a pena de multa, segundo o entendimento de 

Barros101, tem-se que: 

A pena de multa consiste na obrigação imposta ao 

condenado de pagar ao fundo penitenciário do estado, 

determinada soma em dinheiro. 

A multa deve ser paga em até dez dias depois da 

sentença transitada em julgado, a pedido do condenado e se o juiz permitir, 

o pagamento pode ser feito em parcelas mensais. 

                                            
101 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 473. 
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Conforme Barros102, a pena de multa é aplicada da 

seguinte forma: 

A pena de multa é aplicada em duas fases. Na primeira o juiz 

fixa a quantidade dos dias-multa, que varia entre o mínimo de 

dez e o Maximo de trezentos e sessenta. Nesse primeiro 

momento o juiz desconsidera a situação econômica do réu [...] 

Fixada a quantidade dos dias-multa, o próximo passo é 

estabelecer o valor de cada dia, olhos fitos, dessa vez, na 

situação econômica do réu. 

De acordo com Costa Junior103, o art. 60 do Código Penal 

estabelece alguns critérios especiais da pena de multa, devendo estes ser 

seguidos quanto a sua fixação, sendo: 

Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, 

principalmente, à situação econômica do réu. 

§ 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz 

considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é 

ineficaz, embora aplicada no máximo. 

[...] 

 

De acordo com o entendimento de Noronha104 sobre a 

pena de multa, este nos posiciona que: 

A pena de multa é uma modalidade de pena patrimonial que 

consiste no pagamento por parte do sentenciado, a um fundo 

penitenciário, de uma importância correspondente, no mínimo 

de dez e no máximo de trezentos e sessenta dias-multa, 

calculado de modo a corresponder a um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época da sentença.  

 

                                            
102 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 473. 

103 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 114.  

104 MAGALHÃES E. Noronha. Direito Penal Introdução e Parte Geral. 2003. p. 247. 
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2.6 OS REGIMES PRISIONAIS 

2.6.1 Regime de Cumprimento de Pena 

2.6.1.1 Regime Fechado 

Considera-se regime fechado, aquele em que o acusado 

cumpre a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima.  

De acordo com o Código Penal, o regime fechado possui 

algumas regras, estando estas previstas no art. 34, que segue: 

Art. 34. O condenado será submetido, no início do 

cumprimento da pena, a exame criminológico de 

classificação para individualização da execução. 

 

§ 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e 

a isolamento no repouso noturno. 

 

§ 2º. O trabalho será em comum, dentro do estabelecimento, 

na conformidade das aptidões, ou ocupação anteriores do 

condenado, desde que compatíveis com a execução da 

pena. 

 

§ 3º. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em 

serviços ou obras públicas. 

 

Sobre o regime fechado, Barros105 expõe seu 

entendimento da seguinte forma: “No regime fechado, o condenado fica 

sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso 

noturno”. 

                                            
105 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 444. 
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2.6.1.2 Regime Semi-Aberto 

É aquele em que a execução da pena é cumprida em 

colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. 

O regime semi-aberto está previsto no art. 35 do Código 

Penal que o define da seguinte forma, 

Art. 35. Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao 

condenado que inicie o cumprimento da pena em regime 

semi-aberto. 

 

§ 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante 

o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar. 

 

§ 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência 

a cursos supletivos profissionalizantes, de segundo de grau ou 

curso superior. 

No regime semi-aberto, o preso poderá trabalhar dentro 

do próprio estabelecimento prisional ou fora dele, desde que trabalhe, como 

preceitua em sua obra Costa Junior106: 

No regime semi-aberto, o trabalho poderá ser desenvolvido no 

próprio estabelecimento prisional ou fora dele, sem nenhuma 

restrição de serviço ou local. Ademais, o trabalho externo 

realizar-se-á com fiscalização e precaução menos rigorosas. 

2.6.1.3 Regime Aberto 

O regime aberto é aquele em que à execução da pena 

far-se-á em casa de albergado ou estabelecimento albergado. 

O regime aberto está inserido no art. 36 do Código Penal, 

que preceitua: 

                                            
106 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 88.  
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Art. 36. O regime aberto baseia-se na auto disciplina e senso 

de responsabilidade do condenado. 

 

§ 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem 

vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o 

período noturno e nos dias de folga. 

 

§ 2º. O condenado será transferido do regime aberto, se 

praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da 

execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativa 

aplicada. 

 

O regime aberto pode ser aplicado em qualquer tempo 

da execução, desde que cumpridos todos os requisitos, como afirma Costa 

Junior107: “O regime aberto poderá ser aplicado tanto no inicio da execução 

da pena, como em meio a seu decurso” .  

2.6.1.4 Regime Especial 

O regime especial baseia-se em um regime diferenciado 

para as mulheres em geral e para os maiores de sessenta anos de idade, 

previsto na Lei nº. 9.460, de 4 (quatro) de junho de 1997, em alteração ao art. 

37 do Código Penal e o art. 82 da Lei de Execução Penal LEP, como afirma 

Andreucci108: 

 [...] a mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, 

serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua 

condição pessoal.   

Sobre o regime especial, Jesus109 acrescenta que: 

As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, 

observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição 

                                            
107 COSTA Junior, Paulo José da. Direito Penal Objetivo. 2003. p. 89.  

108 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Curso de Direito Penal. 1999. p. 91.  

109 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal Parte Geral. 2003, p. 525. 
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pessoal, bem como, no que couber, o disposto nos arts. 33 a 36 

e 38 a 42 deste Código (CP, art. 37).  

Após o exposto neste segundo capítulo sobre as Penas, 

chegar-se-á no terceiro capítulo, a um ponto importante desta Monografia, 

pois será tratada da Ressocialização do condenado sujeito a pena privativa 

de liberdade. 
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CAPÍTULO 3  

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESSOCIALIZAÇÃO 

3.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS RELATIVAS AO PRESO E AO INTERNADO 

A Lei de Execução Penal – LEP – nº 7.210 de 11-07-1984, 

tem como objetivo a execução da Pena, pois de nada adianta a 

condenação se não houver a respectiva execução da pena imposta. 

Portanto, será a LEP que irá tornar exeqüível a sentença criminal que impôs 

ao condenado determinada sanção pelo crime praticado. 

Conforme explica Grinover110 

Na verdade, não se nega que a execução penal é atividade 

complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos 

jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa 

atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário e o 

Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos 

jurisdicionais e dos estabelecimentos penais. 

Pode-se entender que o condenado e o internado é o 

indiciado que está destinado ao recolhimento do estabelecimento prisional 

e à disposição da autoridade policial, durante o período que cumpre a 

pena pelo crime praticado. 

Diante do breve exposto sobre o condenado perante a 

Lei de Execução Penal, passa-se ao estudo do condenado desde seu 

ingresso no estabelecimento prisional. 

                                            
110 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica de Execução Penal, in Execução Penal. 1987, 

p. 07. 
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3.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO 

Todo condenado a pena privativa de liberdade será 

submetido a exame criminológico, a qual será feita para que se possa 

classificar o condenado, conforme artigo 8º da Lei 7.210 de 11-07-1984, Lei 

de Execução Penal, visto que a individualização de cada pessoa de cada 

pessoa é requisito indispensável.  

Sobre o exame criminológico Nogueira111 diz que: 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de 

liberdade, em regime fechado, será submetido a exame 

criminológico para a obtenção dos elementos necessários a 

uma adequada qualificação e com vistas à individualização 

da execução.  

Sobre a definição de exame criminológico o mesmo 

autor preceitua que: 

O exame criminológico conduz à classificação do condenado 

para a designação do estabelecimento adequado e escolha 

dos métodos de tratamento, pois o conhecimento da 

personalidade do preso e a proposição do seu tratamento têm 

em vista justamente a sua ressocialização. 112 

Sobre o exame criminológico, Marcão113 posiciona-se no 

seguinte sentido: “O exame criminológico é realizado para o resguardo da 

defesa social, e busca aferir o estado de temibilidade do delinqüente”. 

Porém, é importante ressaltar que o exame criminológico 

só é feito aos condenados que estiverem cumprindo pena em regime 

fechado, conforme o mesmo autor ressalta: “Revela-se obrigatório o exame 

                                            
111 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 9. 

112 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 11. 

113 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 12. 
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criminológico apenas aos condenados ao cumprimento de pena no regime 

fechado”. 

Em se tratando de regime semi-aberto o exame 

criminológico não é obrigatório, sendo que o juiz responsável que irá decidir, 

conforme define Marcão114: 

Estando no regime semi-aberto, não é obrigatório o exame, 

cumprindo ao juiz da execução penal determiná-lo, se 

entender necessário, por se tratar de mera faculdade.   

O exame criminológico será feito por uma comissão 

técnica de classificação, conforme explica Nogueira115: 

Em cada estabelecimento deve existir a Comissão Técnica de 

Classificação, constituída por dois chefes de serviço, um 

psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, e presidida 

pelo diretor do estabelecimento, para fazer o exame de 

classificação, quando se tratar de condenado a pena 

privativa de liberdade.  

3.3 DA ASSISTÊNCIA 

A assistência ao condenado está prevista no art. 10 da 

Lei de Execução Penal e garante que essas assistências sejam cumpridas, 

conforme preceitua Nogueira: 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. 

 

Sobre a assistência Marcão116 explica que: 

Estabelece o art. 10 da lei de Execução Penal que a 

                                            
114 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 13. 

115 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 10. 

116 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 18. 
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assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. 

A assistência ao condenado tem como objetivo principal 

fazer com este seja reeducado para posteriormente viver novamente em 

sociedade.  

Também tem como objetivo, promover o 

desenvolvimento do respeito próprio e do sentido de responsabilidade, para 

que o ex-condenado após cumprir a pena, possa viver a sua vida de 

responsabilidade social, sem ações delituosas. 

Para Kuehne117: 

A assistência que deve ser prestada, no mais amplo sentido, 

visa à reinserção do condenado ao convívio social, uma das 

finalidades da pena. 

Pode-se então concluir, que a assistência ao condenado 

serve para ajudá-lo na ressocialização e voltar a viver em sociedade.  

3.3.1 Da Assistência Material 

A assistência material está prevista nos arts. 12, caput e 13 

da LEP, conforme segue: 

Art. 12. A Assistência material ao preso e ao internado consistirá 

no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas. 

 

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços 

que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além 

de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos 

e não fornecidos pela Administração. 

 

                                            
117 KUEHNE, Maurício. Lei de Execução Penal Anotada. 1999. p. 73. 
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Essa assistência deve ser amparada e proporcionada 

pelo Estado para poder garantir ao preso um mínimo de dignidade e 

ambiente salubre. 

Ainda sobre a assistência material, Mirabete118 preceitua 

que: 

A assistência material, segundo a lei, consiste no fornecimento 

de alimentação, vestuário e instalações higiênicas aos presos e 

internados. 

3.3.2 Da Assistência a Saúde 

A assistência à saúde está prevista no art. 14 da LEP, e 

assegura ao condenado os tratamentos médicos, odontológicos e 

farmacêuticos de que necessita, conforme explica Marcão119: 

Nos precisos termos do art. 14, caput e parágrafo 2º da Lei de 

Execução Penal, a assistência à saúde do preso e do 

internado, de caráter punitivo e curativo, compreenderá 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

Assegura ainda que é obrigação do estabelecimento 

prisional ter condições de prestar auxílio ao condenado e se caso não puder 

prestá-lo, esse atendimento deverá ser prestado em outro local, desde que 

tenha autorização do diretor do estabelecimento.    

Sobre a assistência a saúde, Mirabete120 preceitua que: 

[...] É fundamental para a vida de uma instituição prisional a 

existência de serviço médico eficiente e adequadamente 

equipado para fazer frente as necessidades cotidianas da 

população. 

                                            
118 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 68. 

119 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 20. 

120 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 71.  
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Tem-se que a assistência à saúde ao preso, é 

imprescindível, uma vez que, o condenado pode contrair vários tipos de 

doenças ao ser recolhido no estabelecimento penal. Por isso, a  assistência à 

saúde é fundamental enquanto o condenado cumpre a pena.   

3.3.3 Da Assistência Jurídica 

Está prevista nos arts. 14 e 15 da Lei de Execução Penal, e 

prevê que o Estado deve prover toda assistência jurídica aos condenados e 

internados que as necessite. 

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos 

internados sem recursos financeiros para constituir advogado. 

 

E art. 16 da LEP diz: 

Art. 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de 

assistência jurídica nos estabelecimentos penais. 

 

Essa assistência deve ser prestada na fase probatória ou 

instrutória dos processos-crimes, que é quando o réu precisa da defesa para 

não ser condenado e também na fase da execução da pena. 

Em referência a assistência jurídica Marcão121 explica 

que: 

A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados 

sem recursos financeiros para constituir advogado. 

Este autor ainda preceitua sobre as visitas do preso com o 

advogado e como estas devem ser feitas, conforme consta no art. 41, inciso 

IX da LEP que diz: 

O art. 41, IX, da Lei de Execução Penal dispõe que constitui 

direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o 

                                            
121 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 22. 
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advogado. Tal previsão também se encontra no Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 122 

Para Mirabete123 a assistência jurídica é de extrema 

importância,tanto para o réu que for absolvido quanto para o réu que foi 

condenado, como assim preceitua: 

A adequada assistência jurídica é de evidente importância 

parta a população carcerária. Nos casos em que há ação 

penal em andamento, o advogado poderá interferir 

diretamente no andamento do processo e contribuir para uma 

sentença absolutória e, em havendo sentença condenatória, 

poderá propor e encaminhar devidamente a apelação. 

3.3.4 Da Assistência Educacional 

A assistência educacional está prevista nos arts. 17, 18, 19, 

20 e 21 da LEP e asseguram ao condenado e internado instrução escolar e a 

formação profissional, conforme seguem: 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do internado. 

 

Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-

se no sistema escolar da unidade federativa. 

 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de 

convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem 

escolas ou ofereçam cursos especializados. 

 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 

estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as 

                                            
122 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 22. 

123 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 73 e p. 74. 
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categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, recreativos 

e didáticos. 

 

A assistência educacional tem por objetivo proporcionar 

ao condenado melhores condições profissionais, para que após cumprir sua 

pena, este possa se readaptar na sociedade e conseguir uma colocação no 

mercado de trabalho. 

 Para Mirabete124 a assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do 

internado, conforme expõe: 

A assistência educacional deve ser uma das prestações 

básicas mais importantes não só para o homem livre, mas 

também àquele que está preso, constituindo-se, neste caso, 

em um elemento do tratamento penitenciário como meio 

para a reinserção social.     

3.3.5 Da Assistência Social 

A assistência social está prevista no arts. 22 e 23 da LEP 

conforme expõe Nogueira, e visa proteger o orientar o preso e o internado 

enquanto este cumpre pena, afim de ajustá-lo ao convívio no 

estabelecimento penal em que este se encontra, preparando-o para 

retornar a viver em liberdade, após cumprir sua dívida com o Estado.  

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso 

e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. 

 

Art. 23. Incube ao serviço de assistência social: 

I – conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 

II – relatar, por escrito, ao diretor, do estabelecimento, os 

problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; 

III – acompanhar os resultados das permissões de saídas e 

saídas temporárias; 

                                            
124 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 76 e p. 77. 
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IV – Promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a 

recreação; 

V – promover a orientação do assistido, na fase final do 

cumprimento de pena, e do liberando de modo a facilitar o 

seu retorno à liberdade; 

VI – providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios 

da previdência social e do seguro por acidente no trabalho; 

VII – orientar e amparar, quando necessário, a família do 

preso, do internado e da vítima. 

 

Ainda sobre a assistência social Marcão explica que: “A 

assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 

prepará-los para o retorno à liberdade” 125. 

 É de grande importância à assistência social no processo 

de ressocialização do condenado ou internado, visto que, esta visa 

estabelecer a comunicação entre o preso e a sociedade, a qual este se 

encontra afastado, por prazo temporário, enquanto cumpre a sua pena.  

Para Mirabete126: 

O serviço social como arte, consiste na aplicação dos 

conhecimentos, teorias e doutrinas que, subordinados a 

princípios, constituem a Ciência do Serviço Social, para 

alcançar, como resultado, a solução dos problemas humanos 

que acarretam infelicidade e, assim, obter o bem-estar. 

3.3.6 Da Assistência Religiosa 

A assistência religiosa está prevista no art. 24 da LEP e 

assegura ao condenado o direito à religião, tem como objetivo estar 

orientando e reeducando-o. 

                                            
125 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 23. 

126 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 80. 
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Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será 

prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a 

participação nos serviços organizados no estabelecimento 

penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

 

Parágrafo I – No estabelecimento haverá local apropriado 

para os cultos religiosos. 

 

Parágrafo II – Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado 

a participar de atividade religiosa. 

 

A assistência religiosa é um direito fundamental do 

homem, principalmente quando estiver preso, que é quando mais precisará 

se manter bem para então poder se ressocializar. 

Para Marcão127, a assistência religiosa é fundamental na 

ressocialização do condenado, conforme expõe: 

É reconhecido que a religião é um dos fatores mais decisivos 

na ressocialização do recluso. [...] É este selo que ilumina a via 

da reabilitação. 

3.3.7 Da Assitência ao Egresso 

A assistência ao egresso está prevista no art. 25, 26 e 27 

da LEP, conforme explica Nogueira128, e assegura ao condenado 

determinada assistência depois que este cumpre a pena, seja aquele que 

cumpriu toda a pena, quanto aquele que se beneficiou do livramento 

condicional da pena. 

Art. 25. A assistência ao egresso consiste: 

I – na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em 

liberdade; 

                                            
127 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 24. 

128 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 35. 
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II – na concessão, se necessário, de alojamento e 

alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 

dois meses. 

 

Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei: 

I – o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da 

saída do estabelecimento; 

II – o liberado condicional, durante o período de prova; 

 

Art. 27. O serviço de assistência social colaborará com o 

egresso para a obtenção de trabalho. 

 

Tem-se que uma das maiores dificuldades do egresso 

quando sai do estabelecimento prisional é encontrar um trabalho, a 

assistência ao egresso, visa ajudar o ex-condenado a reintegração na 

sociedade. É importante salientar que deve haver grande participação da 

comunidade em ajudar o egresso, pois somente o Estado, sem o apoio da 

sociedade não poderá fazê-lo. 

Para Marcão129 a o serviço de assistência social é 

imprescindível na que este seja ressocializado, conforme dispõe: 

O trabalho dignifica o homem, já se disse. Cabe ao serviço de 

assistência social colaborar com o egresso para a obtenção 

de trabalho, buscando, assim, prevê-lo que recursos que o 

habilitem a suportar sua própria existência e a daqueles que 

dele dependem. 

 

                                            
129 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 24. 
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3.4 DO TRABALHO 

O trabalho do preso está previsto nos arts. 28, 29 e 30 da 

LEP e assegura ao condenado o direito de trabalhar enquanto este estiver 

cumprindo pena, conforme explica Nogueira130: 

O trabalho em qualquer circunstância, não deixa de ser o 

melhor remédio para reparar o dano causado pela prática de 

uma conduta anti-social. 

Ainda sobre o trabalho este autor preceitua que: 

O trabalho acaba com a promiscuidade carcerária, com os 

malefícios da contaminação dos primários pelos veteranos 

delinqüentes, e dá ao condenado a sensação de que a vida 

não parou e ele continua um ser útil e produtivo, além de 

evitar a solidão, que gera neuroses, estas, por sua vez, fator de 

perturbação nos estabelecimentos penais e fermento de 

novos atos delituosos. 131 

Pode-se concluir que o trabalho é uma das melhores 

formas de reeducar o condenado enquanto este cumpre pena, mantendo-

o com a mente ocupada e longe dos demais delinqüentes que não querem 

se ressocializar com a sociedade. 

3.4.1 Do Trabalho Interno 

Todo condenado definitivo é obrigado a trabalhar 

enquanto cumpre pena, enquanto que para o preso provisório o trabalho 

interno é facultativo, conforme previsto nos arts. 31, 32, 33, 34 e 35 da Lei de 

Execução Penal, que seguem: 

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está 

obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e 

capacidade. 

                                            
130 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 40. 

131 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 40. 
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Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em 

conta a habilitação, a condição pessoal, e as necessidades 

futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo 

mercado. 

 

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a seis, 

nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e 

feriados. 

 

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou 

empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por 

objetivo a formação profissional do condenado. 

 

Art. 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da 

União, Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios 

adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou 

produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou 

recomendável realizar-se a venda a particulares. 

 

Conforme visto, prevê ainda que o trabalho será 

direcionado ao preso de acordo com suas aptidões e habilidades, prevê o 

horário de serviço e os tipos de serviço. 

Para Mirabete132 o trabalho interno é: 

O trabalho interno nas prisões, que pode ser industrial, agrícola 

ou intelectual, tem como finalidade alcançar a reinserção 

social do condenado e, por isso, deve ser orientado no sentido 

das aptidões dos presos, evidenciadas no estudo da 

personalidade e outros exames, tendo-se em conta, também, 

a profissão ou oficio que o preso desempenhava antes de 

ingressar no estabelecimento.        

                                            
132 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 98. 
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3.4.2 Do Trabalho Externo 

O trabalho externo está previsto nos arts. 36 e 37 da LEP, 

conforme explica Nogueira133 e assim como o trabalho interno tem alguns 

requisitos, precisa de autorização do diretor do estabelecimento prisional e 

se o concedido esse beneficio o preso cometer algum fato definido crime, 

este beneficio será revogado. 

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em 

regime fechado somente em serviço ou obras públicas 

realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou 

entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a 

fuga e em favor da disciplina. 

 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela 

direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo 

de um sexto da pena. 

 

Para Marcão134 o trabalho externo possui dois requisitos, 

conforme preceitua: 

O trabalho externo submete-se à satisfação de dois requisitos 

básicos. Um subjetivo, qual seja, a disciplina e 

responsabilidade, que a nosso ver devem ser apuradas em 

exame criminológico, e outro objetivo, consistente na 

obrigatoriedade de que tenha o preso cumprido no mínimo 

um sexto da pena. 

 

                                            
133 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 51 

134 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 28.  
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3.5 DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA 

3.5.1 Dos Deveres 

Os deveres do preso estão previstos no arts. 38 e 39 da 

LEP conforme explica Nogueira135 e asseguram os deveres do preso, os quais, 

a maioria deles, estão relacionados a comportamento e obediência: 

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais 

inerentes ao seu estado, submeter-se as normas de execução 

da pena. 

 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 

I – comportamento disciplinado e cumprimento fiel da 

sentença; 

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com 

quem deva relacionar-se; 

III – urbanidade e respeito no trato com demais condenados; 

IV – conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos 

de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; 

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 

VI – submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII – indenização à vítima, ou aos seus sucessores; 

VIII – indenização ao Estado, quando possível, das despesas 

realizadas com a sua manutenção, mediante desconto 

proporcional da remuneração do trabalho; 

IX – higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X – conservação dos objetos de uso pessoa. 

 

Para Marcão136, os deveres do preso são: 

[...] deveres, representam, na verdade um código de postura 

do condenado perante a administração e o Estado, 

                                            
135 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 58. 

136 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 30. 
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pressupondo formação ético-social muitas vezes não 

condizente com a própria realidade do preso. 

Mirabete137 explica que os deveres do preso devem ser 

cumpridos desde que esse entra no estabelecimento prisional até o dia de 

sua saída, e o não cumprimento desses deveres ocasiona falta disciplinar, 

como posiciona: 

Não cumpridos quaisquer dos deveres pelo condenado, 

constitua ou não a sua desobediência falta disciplinar, o fato 

implica demérito do preso, vindo em seu prejuízo por ocasião 

de se aferir a progressão, razão que indica ser necessária a 

comunicação ao diretor do presídio de qualquer infração às 

normas previstas nos arts. 38 e 39 da LEP. 

3.5.2 Dos Direitos 

Os direitos do preso estão previstos no art. 41 da LEP 

conforme explica Nogueira138 e asseguram aos condenados que 

determinados direitos lhes serão proporcionados: 

Art. 41. São direitos dos presos: 

I – alimentação suficiente e vestuário; 

II – atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III – previdência social; 

IV – constituição de pecúlio; 

V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o 

trabalho, o descanso e a recreação; 

VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas 

e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a 

execução da pena; 

VII – assistência matéria, à saúde, jurídica, educacional, social 

e religiosa; 

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

                                            
137 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 114. 

138 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 31 e p. 32. 
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X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 

em dias determinados; 

XI – chamamento nominal; 

XII – igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; 

XIII – audiência social com o diretor do estabelecimento; 

XIV – representação e petição a qualquer autoridade em 

defesa de direito; 

XV – contato com o mundo exterior por meio de 

correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes; 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob 

pena de responsabilidade da autoridade judiciária 

competente. 

 

Tem-se que, o que não é imoral e nem ilegal é direito do 

preso, ou seja, tudo aquilo que não constituir restrição legal decorrente da 

condição de encarcerado, permanece como sendo um direito seu. 

Para Mirabete139 “Como qualquer dos direitos humanos, 

os direitos do preso são invioláveis, imprescritíveis e irrenunciáveis”. 

Assim sendo, todo condenado mesmo estando preso tem 

alguns direitos que lhes são concedidos para que enquanto cumprirem 

pena, tenham as mesmas condições de vida que alguém que está em 

liberdade. 

3.5.3 Da Disciplina 

A disciplina pode ser definida como a colaboração do 

condenado com a ordem, obedecendo às determinações das autoridades 

e dos seus agentes e mantendo um bom desempenho no seu trabalho. 
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Sobre a disciplina Marcão140 explica da seguinte forma: 

Submetido a prisão, definitiva ou provisória, o encarcerado 

deverá ser cientificado das normas disciplinares do 

estabelecimento, para que posteriormente não alegue 

ignorância, até porque referidas normas não se presumem do 

conhecimento geral, como as leis. 

Sobre a disciplina Mirabete141 explica que: 

Para a Lei de Execução Penal a disciplina consiste na 

colaboração com a ordem, na obediência às determinações 

das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho 

(art. 44, caput), ou seja, no cumprimento de todos os deveres 

do condenado (art. 39, caput). 

Pode-se concluir que a disciplina está diretamente ligada 

ao bom comportamento do preso, em obedecer às autoridades, em manter 

o bom relacionamento com demais detentos conviver com disciplina. 

 

3.6 DA REMIÇÃO 

Sobre a remição, que é o trabalho que o preso produz 

enquanto cumpre a pena estabelecida, sendo que a cada três dias 

trabalhados diminui um dia da pena aplicada, Leal142 afirma que: 

O sentenciado em regimes fechado e semi-aberto poderá 

reduzir parte da sua pena privativa de liberdade através do 

trabalho correcional. O beneficio será concebido na razão de 

1 (um) dia de pena por 3 (três) dias trabalhados. Isto significa 

que trabalhando durante 3 (três) anos, o condenado ganhará 

1 (um) ano de redução em sua pena, sendo o tempo remido 

                                                                                                                                        
139 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 116. 

140 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2006. p. 33. 

141 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 129. 

142 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004. p. 377 
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computado para fins de concessão de livramento condicional 

e indulto. 

Ainda sobre a remição, pode-se defini-la como um 

benefício dado ao condenado que cumpre a pena, somente para os 

regimes fechado ou semi-aberto, para que diminua a sua pena e ainda 

receba uma remuneração pelos serviços prestados. 

Neste sentido, para Barros143: 

Remição é o beneficio instituído ao condenado que cumpre 

pena em regime fechado ou semi-aberto, consistente no 

desconto de um da de pena por três de trabalho. Assim, além 

de uma remuneração mínima de três quartos do salário 

mínimo, o trabalho do preso ainda dá ensejo à remição da 

pena. 

Somente o condenado que tiver bom comportamento 

prisional terá este benefício, enquanto àquele que for acometido de falta 

grave não mais usufruirá a remição e ainda perderá o direito ao tempo 

remido. 

O trabalho do preso será sempre remunerado e o 

condenado terá garantido os benefícios da previdência social. Neste sentido 

afirma Capez144: 

O trabalho é um direito social de todos; o trabalho do 

condenado tem finalidade educativa e produtiva; é 

remunerado, não podendo remuneração ser inferior a ¾ (três 

quartos) do salário mínimo; o preso tem direito aos benefícios 

da previdência social; não se sujeita o trabalho do preso a CLT 

e a legislação trabalhista; o trabalho interno é dever do preso; 

a recusa deste constitui falta grave e o preso provisório não 

estão obrigados ao trabalho. 

                                            
143 BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal Parte Geral. 2004. p. 445. 

144CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Geral. 2005. p. 371. 
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3.7 DO LIVRAMENTO CONDICIONAL 

3.7.1 Conceito 

O livramento condicional está inserido no art. 131 da Lei 

de Execução Penal e dispõe: 

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo 

juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e 

parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público 

e o Conselho Penitenciário. 

 

O livramento condicional é a última etapa do sistema 

penitenciário progressivo de pena privativa de liberdade, e pode ser 

definido como a liberdade antecipada ao condenado. Com o livramento 

condicional coloca-se o condenado que apresenta total regeneração pelo 

crime cometido em liberdade, para que este possa retornar ao convívio 

social.  

Para Marcão145 o livramento condicional é: 

É a liberdade provisória concedida, sob certas condições, ao 

condenado que não revele periculosidade, depois de 

cumprida uma parte da pena que lhe foi imposta. 

Entende-se que o livramento condicional é a liberdade 

concedida antes do prazo, para que o condenado possa se habituar 

novamente à sociedade e voltar a conviver na comunidade. 

Sobre o livramento condicional Mirabete146 explica que: 

                                            
145 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 177 

146 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 302. 
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Trata-se, assim, da concessão da liberdade representando um 

estimulante para o condenado que vê a possibilidade de sair 

da prisão antes do tempo marcado na sentença, ao mesmo 

tempo em que é um freio que deixa entrever a revogação do 

benefício concedido se faltar ao cumprimento das obrigações 

que lhe são impostas. 

Ainda sobre o livramento condicional, como o próprio 

nome diz, este só é concedido ao condenado mediante algumas 

condições, como explica Marcão147: 

[...] é a liberdade provisória concedida, sob certas condições, 

ao condenado que não revele periculosidade, depois de 

cumprida uma parte da pena que lhe foi imposta.  

3.7.2 Requisitos do Livramento Condicional 

O livramento condicional tem alguns requisitos, que estão 

previstos no art. 83 do Código Penal: 

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao 

condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 

(dois) anos, desde que: 

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não 

for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente 

em crime doloso: 

III – comprovado comportamento satisfatório durante a 

execução da pena, bom desempenho no trabalho, que lhe foi 

atribuído e aptidão para prover à própria subsistência 

mediante trabalho honesto; 

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o 

dano causado pela infração; 

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de 

condenação por crime hediondo, pratica de tortura, trafico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o 

                                            
147 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 177. 
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apenado não for reincidente específico em crimes dessa 

natureza. 

     

Esses requisitos são essenciais para que o condenado 

possa ter o direito ao livramento condicional.  

É importante ressaltar que o tempo do livramento 

condicional corresponde ao tempo restante da pena que já estava sendo 

executada, essa só ficará extinta quando decorrido este prazo ou 

prorrogação.  

Sobre o livramento condicional Nogueira148 preceitua 

que: 

O livramento é um direito do condenado ligado à sua 

liberdade, desde que preenchidos os requisitos legais para sua 

obtenção. É um incidente da execução da pena, e por isso, 

concedido pelo juiz das execuções penais, ouvido o Conselho 

Penitenciário e o Ministério Público. 

Está inserido no art. 132, parágrafo 1º da LEP as condições 

obrigatórias para que o condenado consiga obter o livramento condicional, 

como explica Nogueira149: 

O art. 132, parágrafo 1º, prevê como condições obrigatórias: 1) 

obter ocupação lícita, dentro do prazo razoável, se for apto 

para o trabalho; 2) comunicar periodicamente ao juiz sua 

ocupação; 3) não mudar do território da Comarca do Juízo da 

Execução, sem prévia autorização deste.  

Estes são os requisitos obrigatórios, sem os quais far-se-á a 

revogação do livramento condicional. 

                                            
148 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 211. 

149 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários a Lei de Execução Penal. 1996. p. 214 



�

�

� � ��

 
 

63 

3.7.3 Revogação do Livramento Condicional 

A revogação do livramento far-se-á quando o 

condenado não cumprir os requisitos para mantê-la, está prevista no art. 140 

da LEP e nos arts. 86 e 87 do Código penal que diz: 

Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas 

hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 do Código Penal 

 

Art. 86. Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser 

condenado a pena privativa de liberdade, em sentença 

irrecorrível: 

I – por crime cometido durante a vigência do beneficio; 

II – por crime anterior observando o disposto no art. 84 deste 

código. 

 

Art. 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o 

liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações 

constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, 

por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de 

liberdade. 

 

Sobre a revogação, Mirabete150 preceitua que: 

Pode o livramento condicional ser revogado quando o 

beneficiário infringir as condições previstas em lei ou fixadas 

pelo juiz durante o período de prova, ou seja, quando ocorrer 

um dos fatos mencionados na lei durante o prazo que lhe falta 

para cumprir a pena a partir da data de sua liberação. 

Pode-se entender por revogação então, que se o 

condenado não cumprir os requisitos e as condições previstas para manter o 

livramento condicional, este volta para o estabelecimento prisional. 

Ainda sobre a revogação do livramento condicional, 

Marcão151 preceitua que: 
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[...] concedido o livramento após a constatação do 

atendimento das condições ou requisitos, fica o liberado 

submetido ao cumprimento de certas condições para sua 

continuidade. Vale dizer: se não cumprir as condições 

estabelecidas para o período de prova, o livramento será 

revogado. 

 

3.8 DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 

O Regime Disciplinar Diferenciado – RDD -, foi criado pela 

Lei nº 10.792 de 01 de dezembro de 2003, que alterou a LEP e o Código de 

Processo Penal. 

O RDD, Regime Disciplinar Diferenciado está inserido no 

art. 52 da LEP e dispõe: 

 Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui 

falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou 

disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, 

sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 

diferenciado, com as seguintes características: 

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo 

de repetição da sanção por nova falta grave de mesma 

espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 

II - recolhimento em cela individual; 

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, 

com duração de duas horas; 

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para 

banho de sol. 

 

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar 

presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 

                                                                                                                                        
150 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 1997. p. 320. 

151 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 200. 
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que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do 

estabelecimento penal ou da sociedade. 

 

§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 

diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual 

recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, 

a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou 

bando. 

 

Mirabete152 ensina sobre este assunto: 

Constitui-se em um regime de disciplina carcerária especial, 

caracterizado por maior grau de isolamento do preso e de 

restrições ao contato com o mundo esterior, ao qual poderão 

ser submetidos os condenados ou presos provisórios, por 

deliberação judicial, como sanção disciplinar, pelo prazo 

máximo de 360 dias, ou como medida preventiva e 

acautelatória nas hipóteses de presos sobre os quais recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em 

organizações criminosas ou que representem alto risco para a 

ordem e a segurança do estabelecimento penal ou para a 

sociedade. 

Com base no artigo supra citado, pode-se destacar as 

seguintes hipóteses de enquadramento neste regime, segundo Marcão153: 

• O preso provisório ou definitivo que praticar falta grave 

consistente em fato previsto como crime doloso, desde que tal 

conduta oasione subversão da ordem ou disciplina internas; 

• Os presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiris, 

que apresentem risco para a ordem e a segurançadi 

estabelecimento penal ou da sociedade; 

                                            
152 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal Parte Geral. 2006. p. 257 

153 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 39 e p. 41 
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• O preso provisório ou o condenado sobre o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a 

qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou 

bando. 

 

A inclusão preventiva no RDD é uma medida cautelar, 

que será decretada pelo Juiz da execução, conforme disposto no art. 60, 

inciso II da LEP, que segue: 

[...] 

II – inclusão preventiva do preso no regime disciplinar 

diferenciado, no interesse da disciplina e averiguação do fato, 

dependerá de despacho do juiz competente. 

 

Conforme explica Marcão154 em casos de urgências na 

inclusão preventiva do preso no RDD, o juiz poderá decretar sem a previa 

autorização do Ministério Publico e da Defesa, não orrendo neste caso a 

violação de garantias constitucionais. 

Quanto a inclusão definitiva do preso no RDD, segue o 

exposto por Marcão155: 

A legitimidade para postular a inclusão no regime disciplinar 

diferenciado é do diretor do estabelecimento penal em que 

encorre o preso povisório ou condenado alvo, ou de outra 

autoridade administrativa, incluindo-se aqui autoridades como 

o Secretário de Segurança Pública e o Secretário da 

Administração Penitenciária. O requerimento deverá ser 

sempre circunstanciado, entenda-se, fundamentado (art. 54, § 

1º da LEP). Apresentado o pedido de inclusão, sobre ele 

deverão manifestar-se o Ministério Púiblico e a Defesa. Em 

seguira caberá ao Juiz da Execução prolatar sua decisão no 

prazo de quinza dias (art. 54, § 2º da LEP). 

                                            
154 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 43 

155 MARCÃO, Renato. Curso de Execução penal. 2006. p. 43 
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Por fim, ainda neste tema, vale ressaltar que a Lei nº 

10.792/2003, acrescentou no seu art. 87 parágrafo único, autorização para 

construção de penitenciárias à União Federal, Estados, Distrito Federal e 

Territórios.  

Ainda no seu art. 4º, dispôs que nos estabelecimentos 

destinados ao RDD, é haverá, dentre outros equipamentos de segurança, 

bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares, rádios-

transmissores e outros meios. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, mas respeitando-

se os limites dos objetivos, chega-se à conclusão deste trabalho e passa-se 

para as Considerações Finais, a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar, à luz 

da legislação e da doutrina nacional, o Crime, as Penas e a Ressocialização. 

O interesse pelo tema abordado deu-se em razão de sua 

atualidade e pela forma como é tratado e principalmente, frente a 

necessidade de se refletir se a pena privativa de liberdade ressocializa de 

verdade o condenado. 

Para o seu desenvolvimento lógico o trabalho foi dividido 

em três capítulos. 

O primeiro tratou de abordar sobre o Crime, seus 

conceitos, sujeitos, objetos e elemetos. 

O segundo capítulo foi destinado a tratar 

especificamente sobre as Penas, seu conceito, histórico, fundamento, 

características e espécies, tipos e elementos, bem como sobre os regimes 

prisionais para seu cumprimento. 

O terceiro capítulo foi destinado ao estudo da 

Ressocialização do preso. 

Inicialmente decorreu-se sobre o Exame Criminológico, 

que é feito nos condenados que cumprem pena em regime fechado, que 

visa classificar o condenado, mostrando o estabelecimento adequado, pois 

é de grande importância na sua Ressocialização. Nos casos de condenado 

que cumprem pena em regime semi-aberto, o juiz irá deterrminar se 

necessário for. 
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Em seguida, abordou-se sobre o instituto da Assistência 

que é o dever do Estado para promover o desenvolvimento do preso, 

preparando-o para o reingresso na sociedade. A Assistência compreende: 

a) material; b) saúde; c) jurídica; d)educacional; e)social; f) religiosa; g) ao 

egresso. 

Ainda neste capítulo, foram demonstrados os Deveres, os 

Direitos e a Disciplina do preso e explocado os principais aspectos da 

remição, que na verdade é o benefício dado ao prazo, em contrapartida 

ao seu trabalho e por fim, os aspectos do Regime Disciplinar Diferenciado. 

Cumpre esclarecer, que o propósito desta monografia foi 

alcançado, posto que foram identificados os conceitos de crime, os sujeitos, 

objetos e elementos; ainda o conceito de pena com seu histórico, 

fundamentos, principais características e espécies e, finalmente o estudo da 

Pena Privativa de Liberdade e Ressocialização, através da assistência, do 

trabalho e ainda o Livramento Condicional e o Regime Disciplinar 

Diferenciado. 

Por fim, retoma-se as três hipóteses básicas da pesquisa: 

� Pelo estudo feito observou-se que realmente ordenamento 

jurídico brasileiro contempla para os crimes previstos no 

Código Penal várias modalidades de penas. 

� Também pela pesquisa foi confirmado que os regimes semi-

aberto e aberto são os que oferecem melhores chances 

para ressocializar o condenado. 

� A terceira hipótese não foi confirmada, visto que, as 

possibilidades previstas no ordenamento jurídico, não são 

aplicadas. 
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Assim, fica registrado que restaram duas hipóteses 

confirmadas e uma não confirmada, conforme visto, diante do estudo feito 

para a elaboração desta Monografia. 
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