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RESUMO 

A presente monografia, em síntese, pretende demonstrar, a evolução do Sistema 

Penitenciário, as formas de aplicação da pena como meio para a ressocialização 

do preso à sociedade, conceituar e caracterizar os órgãos responsáveis pela 

aplicação da Execução Penal no Brasil e sua possibilidade de delegação, 

especialmente no tocante à privatização do sistema prisional. Por fim, objetiva-se, 

também, abordar as vantagens e desvantagens de se privatizar o Sistema 

Penitenciário Brasileiro, como uma forma de solução ao problema falimentar que 

se encontra no sistema atual, demonstrando que existem possibilidades a serem 

exploradas e praticadas para um tratamento humano e digno ao condenado, 

possibilitando um programa de tratamento eficaz à reinserção do mesmo à 

sociedade.  

 



 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho tem como objeto a “Privatização das 

Penitenciárias” e, como objetivos: institucional, produzir uma monografia para a 

obtenção do grau de bacharel em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI; como objetivo geral, Pesquisar e observar questões que estão 

envolvidas diante deste tema, definir as limitações impostas no ordenamento 

jurídico para a Privatização das Penitenciárias Brasileiras, se realmente existe ou 

não um confronto ético-moral na adoção deste sistema como meio para manter os 

estabelecimentos penais, se o Estado administra o sistema penitenciário, 

valorizando os princípios estabelecidos na CRFB/88,  que caracteriza o 

reconhecimento da indisponibilidade de liberdade do condenado, a inviolabilidade 

da vida, a manutenção da integridade física, e dignidade de cada indivíduo. 

Vedando, assim que seja exercido sobre o homem qualquer espécie de poder que 

seja manifestado pela força, cabendo ao Estado o poder de coerção, a execução 

das penas, bem como o direito de punir, ou seja, impor sanções àqueles que 

cometerem infrações penais; específicos, trazer à realidade carcerária do país e a 

forma de sistema aplicado; desenvolver e conhecer as vantagens e desvantagens 

da Privatização, observando a sua constitucionalidade e aplicabilidade, 

demonstrando que a Privatização, dará ao preso oportunidade de reabilitação e 

uma volta digna a sociedade, deixando claro que pagou pelo seu delito, sem que 

haja qualquer descriminação ou revolta da sociedade, levando o preso a cometer 

novos crimes por não ter uma nova oportunidade na sociedade. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da parte 

histórica do Sistema Penitenciário, de como era aplicado desde o seu surgimento, 

demonstrando a sua evolução até os dias atuais.  

No Capítulo 2, tratando do Sistema Penitenciário Brasileiro, 

sua forma, o tipo de sistema adotado no país, a pena de prisão no Brasil, sua 

parte histórica, tipos e forma de cumprimento, a Lei de Execução Penal, no que 

tange a ressocialização do condenado, o trabalho e a educação como forma de 

reeducação ao condenado, oportunizando-o a reinserção ao convívio social. 



 

 

No Capítulo 3, tratando especificamente da Privatização 

Penitenciária, visando a possibilidade de legitimidade, suas vantagens e 

desvantagens, como um meio para um melhor desenvolvimento do condenado na 

sua reeducação para viver em sociedade. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação  à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre a Privatização Penitenciária. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

� A privatização dos presídios contraria a legislação brasileira. 

� Com a privatização dos presídios o Estado entrega o jus puniendi à 
iniciativa privada. 

� A privatização do sistema prisional colabora para a diminuição da 
reincidência na prática criminosa.  

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de 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, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica.



 

CAPÍTULO 1  

SISTEMA PENITENCIÁRIO 

1.1 HISTÓRICO 

O Sistema Penitenciário tem sua origem na antiguidade, 

quando se é totalmente desconhecido a privação da liberdade, como meio de 

reeducação e reinserção do condenado a sociedade, sendo considerada 

estritamente sanção penal.  

Os estabelecimentos ou os locais militarmente guarnecidos, 

ou seja, as prisões, que servem para a prisão de certos criminosos, ou para que 

aí cumpram suas condenações7, passaram, desde a antiguidade até a atualidade, 

por várias fases, sendo certas que suas características sofreram agudas 

transformações. 

Naquele tempo o encarceramento de delinqüentes não 

caracterizava o caráter de pena, mas a sua preservação até o seu julgamento ou 

execução. Neste período os povos primitivos ignoravam quase completamente as 

prisões, já que utilizavam a pena de morte como medida suprema.  

Para os gregos e romanos a prisão tinha por objetivo 

primário evitar que o criminoso se evadisse, tornando-se, assim, um mero 

depósito de pessoas. 

Assim descreve Isherard: 

A justiça consistia em aplicar a pena pelo mal praticado, sem 
atentar pela pessoa do castigado, nem as condições em que a 

                                            
7 SILVA, De Palácio e. Vocabulário Jurídico. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 636 
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expiação era inculcada, ou seja, a prisão não existia como local 
de execução da pena, era totalmente desconhecida dessa forma. 8 

A única exceção nesse período, ocorreu no Império 

Romano, bem como na Grécia, onde a  pena não era considerada como uma 

pena propriamente dita, mas sim, como um local de retenção temporária, até o 

pagamento de dívida.9 

Para Aguiar: 

Do século XIII ao XVIII, na Europa, punições diversas foram 
aplicadas, como a força, a morte por espada ou azeite fervente, 
as mutilações, os açoites, os ferretes, os trabalhos forçados em 
minas ou pedreiras, o confisco e o banimento. 10 

A prisão que emergiu com a formação dos primeiros grupos 

sociais, no princípio significava um lugar de tortura aos custodiados. 

Foi somente na Idade Média, introduzida pelo Direito 

Canônico, que surgiu a pena privativa de liberdade, porém, diversa do critério 

atual, uma vez que se tratava de reclusões em mosteiros. Achava-se que o 

isolamento total do mundo era a penitência ideal para os atos falhos, já que tal 

isolamento traria como conseqüência a meditação, que seria a mola mestra para 

o arrependimento. 

Comenta Dotti que nesta época, para redimir a culpa, o 

infrator deveria sujeitar-se à penitência para aproximar-se de Deus. 

A igreja via no delito a expressão do pecado e para redimir a 
culpa do infrator deveria sujeitar-se à penitência que poderia 
aproximá-lo de Deus: quoties inter hominis fui, minor homo redei. 

                                            
8 ISHERARD, Antônio Maria de Freitas. Do caráter vingativo da pena. Dissertação. (Mestrado 
em Direito). CPGD: Universidade Federal de Santa Catarina, 1987, p. 53 
9 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral – 6ª ed. Revista dos 
tribunais, 2006, V.1, p. 540. 
10 AGUIAR, Ubirajara Batista de. O sistema penitenciário baiano: a ressocialização e as práticas 
organizacionais/ Ubirajara Batista Aguiar. – Salvador: U.B. de Aguiar, 2001, p. 31 
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Daí então se cumprir o internamento em prisão de conventos: 
destrusio in monasterium. 11 

Dessa forma verifica-se que o Cristianismo, no final da Idade 

Antiga, contribuiu para moderar as penalidades. 

Conforme Leal: 

Num período histórico mais avançado, com religiões mais 
elaboradas, a Lei Penal continuou sendo vista como a 
manifestação da vontade divina (...), mas a pena passou a ter 
uma outra função: a de redimir o infrator perante a entidade divina 
ofendida. Esse deveria pagar o preço de seu pecado, recebendo o 
merecido castigo de origem divina e reconciliando-se com seu 
Deus ou seus deuses. 12 

Considerando a iniciativa dos religiosos em se utilizar das 

penas, as punições se estendem até a Revolução Francesa, final do século XVIII, 

sendo que, a partir do momento em que o Estado chama para si a tarefa da 

aplicação das penas, perdem estas o caráter religioso, ficando mais leves e 

diminuindo cada vez mais a possibilidade de aplicação da pena de morte. 

Surge então, o momento em que a morte passa a não ser 

mais uma solução adequada. Tem-se, então, o desenvolvimento das penas 

privativas de liberdade, e a necessária criação e construção de prisões 

organizadas para punição dos infratores da lei. Através do Trabalho e disciplina, 

essas instituições buscam a reforma do delinqüente e tentam desestimular a 

prática de novos delitos. 

1.2  A EVOLUÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

O país pioneiro na implantação do Sistema Penitenciário, 

com o caráter que se tem hoje, foi a Holanda, no século XVI, surgindo então as 

prisões como instituições. 

                                            
11 DOTTI, René Ariel. Bases e Alternativas para o Sistema de Penas. 2 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 33. (grifo do autor). 
12 LEAL, João José. Direito Penal Geral. São Paulo: Editora Atlas S. A., 1998, p. 316. 
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As primeiras construções penitenciárias como instituições 

foram a Penitenciária de Bremem em 1609, a primeira Instituição Francesa em 

1656, o Hospício de São Miguel em Roma no ano de 1703 e a Casa de Correção 

de Grand em 177513. 

Geremias Bentham, no final do século XVII, apresentou um 

modelo de estabelecimento prisional conhecido como panóptico, que era um tipo 

de prisão celular em que só uma pessoa podia exercer em qualquer momento a 

vigilância dos interiores da cela. Segundo Oliveira, “a primeira penitenciária 

panóptica foi construída nos Estados Unidos, em 1800, na cidade de Richmond – 

Virgínia”14. 

Em 1790, na cidade de Filadélfia, foi construída a Prisão de 

Walmut, adotando-se aí o sistema celular, onde o recluso permanecia em 

isolamento absoluto e constante, sem trabalho ou visita, sendo permitido somente 

a leitura da Bíblia. 

Foucault, refere-se ao sistema celular como meio onde o 

detento entrega-se à sua consciência: 

Sozinho em sua cela o detento está entregue a si mesmo; no 
silêncio de suas paixões e do mundo que o cerca, ele desce à sua 
consciência, interroga-a e sente despertar em si mesmo o 
sentimento moral que nunca perece inteiramente no coração do 
homem.15 

Oliveira afirma que tal sistema foi muito criticado, visto que 

não atingia a ressocialização do apenado: 

O Sistema Celular foi muito criticado, porque, além de ser 
extremamente severo, impedia a ressocialização do condenado. 
Contra ele se insurgiram Ferri e Roeder, ponderando pela 

                                            
13 FALCONI, Romeu. Sistema Prisional: reinserção social? 1 ed. São Paulo: Ícone, 1998, 58. 
14 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. 1 ed. Santa Catarina: UFSC, 1984, 
p.38. 
15 FOCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 213 



 

 

7 7 

necessidade de vigorar um regime mais humano e dentro dos 
limites e objetivos da pena.16 

Em 1818, surgiu em Nova Iorque o Sistema Alburniano, na 

cidade de Alburn, que seguiu o Sistema da Filadélfia, acrescentando somente o 

trabalho diurno. 

Ainda no século XIX, mais precisamente em 1846, surgiu na 

Inglaterra o Sistema Progressivo de prisão. Elaborado pelo Capitão da Armada 

Inglesa Alexander Maconochie que introduziu no presídio da Ilha de Norfolk o 

sistema de marcas segundo o qual o condenado recebia vales quando o 

comportamento era positivo e os perdia quando não se comportava bem. Ainda 

na Inglaterra, tal sistema foi aprimorado, criando-se fases de progressão de 

regime e através do qual com a evolução do comportamento o condenado recebia 

regalias podendo chegar ao livramento condicional. 

Como bem explica Falconi: 

Posteriormente, ainda na Inglaterra, o sistema foi aprimorado, 
introduzindo-se três fases no cumprimento da pena privativa de 
liberdade: a primeira consistia num período de prova, com 
absoluto isolamento celular; na segunda, já o apenado tinha 
direito ao trabalho comum, mas obedecendo ao silen system, 
originário de época anterior; finalmente o condenado era 
transferido para o Public Work-House, passando daí em diante por 
regalias cada vez maiores até alcançar o livramento condicional 
(...).17 

Percebeu-se que esse tipo de sistema trouxe muitas 

mudanças no sistema prisional, pois constituiu estágios diferenciados aos apenas 

que tinham bom comportamento, oferecendo aos presos o benefício  da liberdade 

condicional. 

                                            
16 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. 1984, p. 40. 
17 FALCONI, Romeu. Sistema Prisional: reinserção social? 1998, p. 62 
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1.2.1 Sistema Panóptico 

O Sistema Panóptico era tipo de prisão celular, 

caracterizada pela forma radical em que uma só pessoa podia exercer, em 

qualquer momento um posto de observação, a vigilância dos interiores das celas. 

Para Sá: 

A expressão ‘sistema panóptico’ não é a mais feliz. O mais exato 
seria princípio panóptico, uma vez que este representa a 
corporificação de um conjunto de idéias do utilitarismo contido nas 
obras de Jeremy Bentham (1748-1832).”18 

Neste sistema, o prisioneiro ficava trancado em sua cela, 

onde era espionado por um sentinela, sem que o pudesse ver. Não havia, assim, 

o perigo de evasão, de projetos de novos crimes, más influências, roubos, 

violência, etc. 

Foucault descreve esse sistema da seguinte forma: 

O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa 
composição. O princípio é conhecimento: na periferia uma 
construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas 
janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção 
periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a 
espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o 
interior, correspondendo as janelas da torre; outra, que dá para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta 
então colocar um vigia na torre central. E em cada cela trancar um 
louco, um condenado, um operário ou um escolar.19 

Segundo Sá: 

Está transparente nos escritos de FOUCAULT que o princípio 
panóptico, embora tenha inspirado arquiteturas e regimes 
penitenciários, não só no século XIX, mas, inclusive, no século 
XX, ultrapassou os limites de influência na área penal e se 
introduziu nos sistemas educacionais, hospitalares, produtivos e, 

                                            
18 SÁ, Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos. Origem e reflexões sobre a pena privativa de 
liberdade. 1 ed. Rio de Janeiro: Diadorim, 1996. p. 99. 
19 FOUCALT, Michael. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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em muitos outros, não contemplando pela fala foucaultiana em 
discussão.20 

Podemos assim dizer, que o sistema panóptico constitui uma 

arquitetura, onde os presos podem ser visto e assim vigiados, sem que possam 

ver quem os vigiam. O preso nunca saberia se estaria sendo observado, mas 

deveria ter a certeza de que poderia ser. 

 

1.2.2 Sistema Filadélfico 

A influência dos respeitáveis cidadãos da Filadélfia deu 

início ao Sistema Filadélfico com o objetivo de reformar as prisões. 

Como explica BITENCOURT: 

Os cidadãos da Filadélfia, com sua contínua e incisiva opinião 
pública, fez com que autoridades iniciassem, em 1790, a 
organização de uma instituição na qual o isolamento em uma cela, 
a oração e a abstinência total de bebidas alcoólicas deveriam criar 
os méis para salvar tantas criaturas infelizes.21 

Foi, então, ordenado através de uma lei a construção de um 

edifício celular no jardim da prisão de Walnut Street, para a aplicação do sistema 

de isolamento do condenado. 

Menciona Bitencourt: 

Não se aplicou, contudo o sistema celular completo, impôs-se o 
isolamento em celas individuais somente aos mais perigosos, os 
outros foram mantidos em celas comuns; a estes, por sua vez, era 
permitido trabalhar conjuntamente durante o dia.22 

                                            
20 SÁ, Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos. Origem e reflexões sobre a pena privativa de 
liberdade. 1996. p. 99. 
21 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2006, p.160. 
22 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p.160. 



 

 

10 1
0 

Para tanto, aplicou-se aos condenados a rigorosa lei do 

silêncio. 

O extraordinário crescimento da população penal recolhida 

na prisão de Walnut Street, sofreu em poucos anos graves estragos, convertendo-

se em um grande fracasso. 

Ainda explica Bitencourt: “Ao enfrentarem esses fracassos e 

retrocessos, a Sociedade de Filadélfia, para o alívio das misérias das prisões 

públicas, solicitaram uma nova oportunidade a um sistema fundado na 

separação”.23 

A solicitação foi aceita e foram construídas duas novas 

prisões, onde os prisioneiros foram encarcerados separadamente. 

Segundo Bittencourt, a “Penitenciária Ocidental, Western 

Penitentiary em Pittsburgh, em 1818, segundo o desenho panóptico, e a 

Penitenciária Oriental, Eastern Penitentiary, que foi concluída em 1829”.24  

As características essenciais do Sistema Filadélfico 

fundamentam-se no isolamento celular dos internos, a obrigação estrita do 

silêncio, a meditação e a oração. 

Esse sistema por sua vez, reduzia os gastos com vigilância, 

e a segregação individual impedia a possibilidade de introduzir uma organização 

do tipo criminal nas prisões. 

Prado defende que: 

Em verdade, esse sistema penitenciário visava a organização do 
caos existente nos estabelecimentos prisionais da época. 
Consistia em uma tentativa de sistematização da execução da 
pena privativa de liberdade, com vistas a superação de inúmeros 
problemas (promiscuidade, fuga, rebeliões, higiene deficitária, 
entre outros). Apesar de simbolizar um efetivo avanço, são muitas 
as objeções feitas a esse sistema, que, colocado na segregação e 

                                            
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p.161. 
24 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p.161 
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no silêncio, não proporcionava a reinserção social do 
condenado.25 

Neste sistema penitenciário os presos passavam todo o 

tempo em celas individuais, aplicando-se a regra do absoluto silêncio. O 

condenado deveria utilizar o tempo da prisão para refletir e se arrepender de seus 

erros. Tinha caráter religioso acentuado e procurava utilizar a prática do trabalho 

como instrumento para a reinserção. 

1.2.3 Sistema Auburniano 

A necessidade e a vontade de superar os defeitos e 

limitações do regime celular, foram algumas razões para o surgimento do Sistema 

Auburniano. 

Como bem explica Bitencourt: 

Em 1809 foi proposta a construção de outra prisão no interior do 
Estado para absorver o número crescente de delinqüentes. A 
autorização definitiva, porém, para a construção da prisão de 
Auburn, só ocorreu em 1816, uma parte do edifício destinou-se ao 
isolamento. 26 

Uma ordem dada em 1821, dividiu os prisioneiros de Auburn 

em três categorias, como relata Bitencourt 

A primeira era composta pelos mais velhos e persistentes 
delinqüentes, aos quais se destinou um isolamento contínuo; na 
segunda situaram-se os menos incorrigíveis, somente eram 
destinados as celas de isolamento três dias na semana e tinham 
permissão para trabalhar; a terceira categoria era integrada pelos 
que davam maiores esperanças de serem corrigidos. A estes 
somente era imposto o isolamento noturno, permitindo-lhes 
trabalhar juntos durante o dia, ou sendo destinados às celas 
individuais um dia na semana.27 

                                            
25 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 543 
26 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p. 162 
27 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p. 162-163. 



 

 

12 1
2 

Consta que as celas eram escuras e pequenas. E que essa 

experiência resultou em grande fracasso, dos prisioneiros que viviam em 

isolamento contínuo, resultaram em mortes, enlouquecimento e alguns que 

alcançaram o perdão. 

Relata Bitencourt que “a partir de então se estendeu a 

política de permitir o trabalho em comum dos reclusos, sob absoluto silêncio e 

confinamento solitário durante a noite.”28 

Sendo esses os elementos fundamentais que definem o 

Sistema Auburniano. 

1.2.4 Sistema Progressivo 

No Sistema Progressivo o condenado poderia melhorar sua 

condição e reduzir a duração da pena inicialmente imposta, obtendo vales ou 

marcas conforme sua conduta e rendimento de seu trabalho. 

Conforme Prado: 

A princípio o condenado passava pelo isolamento celular (período 
de prova), para depois, segundo sua conduta, trabalhar em 
comum dentro da penitenciária, em silêncio, recolhendo-se ao 
isolamento durante a noite. O estágio seguinte consistia na 
semiliberdade, culminando, ao fim, com a liberdade sob vigilância 
até o término da pena.29 

O cumprimento da sanção penal era dividido em estágios 

progressivamente menos severos. O Sistema Progressivo passou a compreender 

quatro etapas. 

Explica Prado: 

A primeira, abrangindo um período de isolamento celular de nove 
meses de duração; a segunda, consistindo no trabalho em obras 
públicas; já a terceira etapa destinava-se ao trabalho externo, com 
pernoite em estabelecimento penal; a quarta e última fase, por 

                                            
28  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2006, p. 162-163. 
29  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 2006, p. 544. 
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sua vez, era a liberdade provisória (livramento condicional), que 
poderia ser revogada ou convertida em definitiva através do bom 
comportamento.30 

O regime progressivo significou um avanço considerável ao 

Sistema Penitenciário, dando importância à vontade do recluso, além de diminuir 

o rigor na aplicação da pena privativa de liberdade. 

Para Bitencourt o regime progressivo pode ter algumas 

limitações como: 

A efetividade do regime progressivo ser uma ilusão, diante das 
poucas esperanças sobre os resultados que se podem obter de 
um regime que começa com um controle rigoroso sobre toda a 
atividade do recluso, especialmente no regime fechado; O sistema 
progressivo alimentar a ilusão de favorecer mudanças que sejam 
progressivamente automáticas. O afrouxamento do regime não 
pode ser admitido como um método social que permita a 
aquisição de um maior conhecimento da personalidade do 
interno.31 

O regime progressivo com sua crise teve transformações, 

por um lado a individualização penitenciária, e por outro lado, a pretensão de que 

o regime penitenciário permita uma vida em comum mais racional e humana. 

1.3 HISTÓRICO DAS PRISÕES NO BRASIL 

No Brasil, a prisão vigorou primeiramente apenas como 

cárcere, ou seja, local onde os acusados permaneciam temporariamente 

aguardando suas condenações. 

O surgimento do Código Criminal do Império, de 16 de 

dezembro de 1830, sancionado por Dom Pedro I, regularizou as penas de 

trabalho e prisão simples no Brasil. 

O primeiro estabelecimento prisional surgido no Brasil foi a 

Casa de Correição da Corte, inaugurada em 1850. 
                                            
30 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 2006, p. 544. 
31BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 2005, p. 171. 
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Conforme Porto: 

Seguindo de exemplo o Sistema Auburniano, famoso por ser a 
primeira prisão a estabelecer o regime de cela única, a técnica 
punitiva aplicada na Casa de Correição da Corte consistia na 
reabilitação dos presos através do trabalho obrigatório nas 
oficinas durante o dia e o isolamento celular noturno.32 

O trabalho era definido como agente indispensável à 

transformação do indivíduo, para sua reinserção na sociedade e não como 

punição ao criminoso. 

Explica Porto:  

O isolamento noturno visava o rompimento do vínculo do 
condenado com o crime, propiciando ambiente favorável à 
reflexão. Para Foucault ‘a solidão é a condição primeira da 
submissão total’. O isolamento é um intensificador para qualquer 
aparelho de poder: permite a aplicação de disciplina, no caso 
direcionado à idéia de adestramento.33 

Consta que o primeiro presídio brasileiro seguiu a estrutura 

do modelo panóptico. 

Ainda menciona Porto: 

Estudos realizados nos livros de matrícula da Casa de Correição 
da Corte, bem como nos relatórios elaborados por alguns de seus 
diretores, indicam que os encarcerados naquele estabelecimento 
eram, em sua grande maioria, pobres e miseráveis, muitos deles 
escravos. Ao que se percebe, o sistema penal aplicado na 
primeira brasileira destinava-se à pequena delinqüência ocasional, 
difusa, mais freqüente das classes mais pobres.34 

A Casa de Correição, primeiro estabelecimento prisional 

paulista, começou a funcionar em 1852, onde os condenados eram divididos em 

três alas, sendo uma delas destinadas a presos políticos. 

                                            
32  PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. São Paulo: Editora Atlas, 
2007, p.14  
33  PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. 2007, p. 14. 
34  PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. 2007, p. 16. 
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Conforme Porto: 

Diante do crescente número de presos, surge em 1904 a idéia de 
construção da Penitenciária do Estado de São Paulo. Inaugurado 
no ano de 1920, este presídio obedeceu o projeto idealizado por 
Ramos de Azevedo, tendo sido construído para abrigar 1.200 
presos, correspondente à população carcerária do Estado naquele 
período.35 

A penitenciária do Estado de São Paulo dispunha de oficinas 

de trabalho, enfermaria e celas individuais, sendo considerada modelo no Brasil, 

servindo de inspiração para a construção de inúmeros presídios no Brasil. 

Em 1956 foi inaugurada a Casa de Detenção de São Paulo, 

com a finalidade de abrigar presos à espera de julgamento. 

Segundo Porto: 

Passou logo após a sua criação a acolher, também, presos 
condenados. Com capacidade para abrigar 3.250 presos, a Casa 
de Detenção de São Paulo chegou a hospedar mais de 8 mil 
homens, recorde mundial de  detentos em um único 
estabelecimento.36 

Na década de 50 foram criados no Brasil os Institutos Penais 

Agrícolas, visando a individualização judiciária da pena. Estabelecendo assim o 

sistema progressivo, diminuindo a pena do condenado, de acordo com seu 

comportamento e produtividade no trabalho. 

E até hoje o Sistema Progressivo é previsto na legislação pátria.  

 

 

                                            
35  PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. 2007, p. 16. 
36  PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. 2007, p. 17. 
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CAPÍTULO 2 

AS PENAS E A LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

2.1 INTRODUÇÃO 

Como já estudado, no Brasil o sistema adotado é o sistema 

progressivo. 

Esse sistema impõe a pena privativa de liberdade, 

possibilitando ao recluso privilégios e a possibilidade de reintrodução à sociedade. 

Como explica Bitencourt: 

A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de 
duração da condenação em períodos, ampliando-se em cada um 
os privilégios que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa 
conduta e o aproveitamento demonstrado do tratamento 
reformador. Outro aspecto importante é o fato de possibilitar ao 
recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da 
condenação.37 

Dando importância à vontade do recluso e diminuindo o 

rigorismo na aplicação da pena privativa de liberdade, o regime progressivo 

significou um avanço considerável ao sistema penitenciário. 

Para Bitencourt, o regime progressivo tem em sua meta 

dupla vertente:  

De um lado pretende constituir um estímulo à boa conduta e à 
adesão  do recluso ao regime aplicado, e, de outro, pretende que 
este regime, em razão da boa disposição anímica do interno, 

                                            
37  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. v.1. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 166. 
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consiga paulatinamente sua reforma moral e a preparação para a 
futura vida em sociedade.38 

Neste capítulo, será estudado as penas que são aplicáveis 

no Direito Penal brasileiro, bem como a forma de sua execução, através da 

análise da Lei de Execução Penal.  

2.2  A PENA DE PRISÃO NO BRASIL 

  A pena de prisão é a medida prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro aplicável ao autor de uma infração penal, que consiste na perda 

de sua liberdade e que se efetiva a partir de seu recolhimento em 

estabelecimento prisional. 

Para Cernicchiaro: 

A pena pode ser encarada sobre três aspectos: substancialmente 
consiste na perda ou privação do exercício do direito relativo a um 
objeto jurídico; formalmente esta vinculada ao princípio da reserva 
legal, e somente é aplicada pelo Poder Judiciário, respeitado o 
princípio do contraditório; e teleologicamente mostra-se, 
concomitantemente, castigo e defesa social.39  

Mirabete salienta que “na pena deve existir várias 

características como: legalidade, personalidade, proporcionalidade e 

inderrogabilidade.”40 

A legalidade caracteriza-se pelo princípio da legalidade que 

consiste na existência prévia da lei para a imposição da pena; A personalidade 

refere-se a impossibilidade de estender a pena a terceiros; A proporcionalidade, 

por sua vez, consiste em cada crime ter uma sanção proporcional ao mal por ele 

causado; E por fim, a inderrogabilidade, uma vez praticado um crime, a imposição 

deve ser certa e a pena cumprida, tendo suas exceções, como: a suspensão 

condicional, livramento condicional, perdão judicial, etc. 

                                            
38  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 2006. p. 166. 
39  CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Estrutura do direito penal. 2. ed. São Paulo: José 
Bushatsky, 1970. p. 161. 
40  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 
246. 
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Mirabete classifica as penas em: corporais, privativas de 

liberdade, restritivas de direito, pecuniárias e privativas e restritivas de direitos.41 

Segundo este autor:  

As penas corporais em sentido estrito, atingem a própria 
integridade física do criminoso, são os açoites, as mutilações e a 
morte; As penas privativas de liberdade são as mais utilizadas nas 
legislações modernas, podendo ser divididas em prisão perpétua 
e prisão temporária, sendo a primeira vedada em dispositivo 
constitucional brasileiro; As penas restritivas de liberdade limitam 
em parte o poder de locomoção do condenado embora não sejam 
eles recolhidos à prisão, como por exemplo o banimento, 
confinamento, etc.; As penas pecuniárias por sua vez são as que 
acarretam diminuição do patrimônio do condenado ou o absorvem 
totalmente, sendo elas de duas modalidades: a multa e o confisco; 
Por fim, as penas privativas e restritivas de direitos retiram ou 
diminuem direitos dos condenados.42 

Salienta Leal: 

No Brasil, as penas corporais previstas nas ordenações Filipinas 
vigoraram até 1823, data em que foram abolidas por lei 
promulgada pelo governo imperial da nova Nação. A pena 
corporal de trabalhos forçados nas galés foi, porém, mantida 
durante o império, assim como algumas penas cruéis e 
humilhantes aplicáveis aos escravos (Pelourinho, marca, açoite, 
etc). Hoje, nosso sistema punitivo é constituído de penas 
privativas de liberdade (a principal sanção do sistema), de penas 
restritivas de direitos e de pena pecuniária. Completa o sistema a 
medida de segurança, de caráter terapêutico.43 

Desde a sua origem, até hoje, a pena sempre teve caráter 

predominante de retribuição de castigo, acrescentando a ela a finalidade de 

prevenção e ressocialização do criminoso. 

 

                                            
41  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p. 246. 
42  MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. 2005. p. 246 - 248.  
43  LEAL, João José. Direito Penal Geral. São Paulo: Atlas, 1998, p. 322.  
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Para Mirabete: 

No Brasil a primeira tentativa de uma codificação a respeito das 
normas de execução penal foi o projeto do código penitenciário da 
república, de 1923, elaborado por Candido Mendes, Lemos de 
Brito e Heitor Canilho, que veio a ser publicada no diário do poder 
legislativo, Rio de Janeiro, edição de 25 de fevereiro de 1937. 
Estava ainda em discussão ao ser promulgado o Código Penal de 
1940.44 

De qualquer maneira, é correlato afirmar que a 

individualização, personalização e humanização da pena são garantias criminais 

impostas pela ciência e pela técnica, assegurando assim ao delinqüente o 

tratamento mais justo possível. 

2.2.1 Espécies de Pena e sua Forma de Cumprimento 

O Código Penal brasileiro, em seu artigo 32, prevê os tipos 

de penas admitidos no Brasil. 

Art. 32: As penas são: 

I – privativas de liberdade; 

II – restritivas de direito; 

III – de multa. 

A pena imposta pelo Estado consiste na diminuição de um 

bem jurídico, com o fim de evitar novos delitos. 

Explica Mirabete, “que a pena tem-se definido como uma 

sanção aflitiva imposta pelo Estado por meio da ação penal, ao autor de uma 

infração, como retribuição de seu ato ilícito, consiste na diminuição de um bem 

jurídico, seu fim é evitar novos delitos”.45 

Têm-se ainda as penas de interdições temporárias de 

direitos previsto no artigo 47 do Código Penal. 

                                            
44 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 28. 
45 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 311. 
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Art. 47: As penas de interdição temporária de direito são: 

I – proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, 
bem como de mandato eletivo; 

II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, de liderança ou autorização do 
poder público; 

III – suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir 
veículo; 

IV – proibição de freqüentar determinados lugares. 

Também há outros tipos de sanções penais previstas em leis 

especiais como no Código Penal Militar, Crimes de Trânsito, Contravenções 

penais, etc, mas que não serão objetos de estudo neste trabalho. 

 

2.2.1.1 Penas privativas de liberdade 

As penas privativas de liberdade estão previstas no artigo 

33, do Código Penal, na sua forma de aplicação e classificação de regime. 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 
fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-
aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 
fechado. 
§ 1º - Considera-se: 
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas 
em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, 
observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 
transferência a regime mais rigoroso: 
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a 
cumpri-la em regime fechado; 
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b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, 
cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 
4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime 
aberto. 
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena 
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste 
Código. 
Suas espécies são: a reclusão, a detenção e a prisão 

simples.   

Como ensina Leal: 

Refletindo o pensamento político-jurídico contemporâneo, o CP 
coloca a pena privativa de liberdade no centro do nosso sistema 
punitivo. É a sanção prevista para todos os crimes. E para a 
grande maioria as contravenções penais. É classificada em três 
espécies: reclusão e detenção para os crimes, (art. 33 caput) e 
prisão simples para as contravenções (art. 5º da LCP).46 

Elas distinguem-se formalmente ou quantitativamente, sendo 

que uma é cominada para crimes mais leves, enquanto a outra para crimes mais 

graves. 

Segundo a LEP, dependendo do caso, a reclusão pode ser 

cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto, sendo que a detenção deve 

ter sua execução iniciada em regime semi-aberto ou aberto, exceto em caso que 

haja necessidade de transferência a regime fechado, o que demonstraria a 

inexistência de diferença substancial entre reclusão e detenção.  

Entende Leal que: 

Em nenhum desses casos justifica a divisão legal da pena 
privativa de liberdade, adotada por nosso CP com a reforma Penal 
de 1984, o legislador perdeu a oportunidade de proceder à 
unificação, numa só espécie, da pena privativa de liberdade, que 
poderia ser denominada de detenção ou simplesmente prisão, 

                                            
46  LEAL, João José. Direito Penal Geral. 3. ed. Florianópolis: OAB/SC, 2004, p. 397. 
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conforme entende a doutrina contemporânea e vem sendo 
adotado por legislações recentes.47 

Desta forma o sistema seria simplificado, eliminando a 

distinção formal e inútil. 

O Código Penal prevê para a execução da pena privativa de 

liberdade três regimes: fechado, semi-aberto e aberto. 

Em princípio, estes três regimes são aplicados aos reclusos 

e detentos, embora para esta última categoria de condenados, o regime fechado 

somente pode ser aplicado em conseqüência de regressão, explica Leal.48  

Ainda o mesmo autor salienta:  

O condenado que iniciar a execução de sua pena em regime 
fechado poderá progredir para alcançar os regimes semi-aberto e 
aberto. Basta cumprir, em cada um destes dois primeiros regimes, 
um sexto da pena aplicada (art. 112 caput da LEP). Em seguida 
poderá obter o livramento condicional e alcançar a liberdade 
completa. Tudo dependerá de seu bom comportamento prisional, 
revelador de uma provável preparação para a vida em liberdade.49 

E completa dizendo que no caso de crime hediondo, a pena 

privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado. Lei nº 

8.072/90: Dos Crimes Hediondos: 

“Art. 2º, §1º: A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida inicialmente em regime fechado. 

Afirma Capez: 

“A nova orientação permissiva da progressão de regime para 
delitos hediondos e assemelhados apenas confirma recebtes 
entendimentos anteriores, no sentido de abrandar o rigor dos 
dispositivos da Lei nº 8.072/90, permitindo a substituição da pena 

                                            
47 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p.398. 
48 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p.398. 
49 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p. 398. 
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privativa de liberdade por restritiva de direitos ou da concessão de 
sursis”.50 

Conforme já foi citado, a pena privativa de liberdade é 

dividida em três tipos de regime, fechado, semi-aberto e aberto. 

No regime fechado, como o nome já diz, o condenado fica 

totalmente fechado, isolado do convívio social, sendo privado de sua liberdade 

física. 

Neste sentido menciona Leal: 

No regime fechado o condenado fica completamente isolado do 
meio social e privado da liberdade física de locomoção, através de 
seu internamento em estabelecimento penal apropriado, no caso, 
a penitenciária de segurança máxima ou média (art. 33, §1º, letra 
a do CP, e art. 87 da LEP).51 

O regime fechado é obrigatório ao condenado com pena 

superior a 8 (oito) anos, conforme prevê o art. 33, § 2º do CP.    

 Porém o regime fechado não é aplicado a todos os  

condenados a uma pena privativa de liberdade. 

Segundo Leal:  

Nem todos os condenados a uma pena privativa de liberdade são 
submetidos ao regime fechado. Além dos casos em que a pena 
aplicada pode ter sua execução suspensa, ser convertida em 
restritiva de direitos ou, ainda, substituída por multa, há os casos 
em que o condenado poderá cumpri-la em regime menos severo 
e, por isso, não passará pelo regime fechado.52                                

No regime semi-aberto o condenado não é submetido a 

regras rigorosas, não é isolado, tendo a possibilidade de evadir do local. O regime 

                                            
50 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. V. 1. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
369. 
51 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p. 399. 
52 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p. 400. 
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semi-aberto é cumprido geralmente em colônias agrícolas, industriais, lugares 

onde não há obstáculos para a saída do condenado, como grades, muros, etc. 

Mirabete neste sentido relata: 

No regime semi-aberto, a pena deve ser cumprida em colônia 
agrícola, industrial ou similar, podendo ser o condenado alojado 
em compartimento coletivo, observados os mesmos requisito a de 
salubridade de ambiente exigidos na penitenciária.53 

E é desta forma que prevê o art. 33, §1º, letra b, do CP: 

Art. 33, §1º, b: regime semi-aberto a execução da pena em 
colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 

Segundo a disposição do art. 33, §2º, letra b, do CP, estão 

sujeitos ao regime semi-aberto os condenados a pena superior a quatro anos e 

inferior a oito anos, desde que sejam primários.  

Art. 33, §2º, b: o condenado não reincidente, cuja pena seja 
superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá, desde o 
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. 

Porém, o entendimento do STJ, através da súmula 269, dá 

outro entendimento: 

Súmula 269: É admissível a adoção de regime prisional 

semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou 

inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias 

judiciais. 

Conforme afirma Mirabete: 

Podem iniciar o cumprimento em regime semi-aberto os não 
reincidentes condenados à pena de reclusão superior a quatro 
anos e não excedentes a oito (art. 33, §2º, b). Os reincidentes não 
estão contemplados nas letras b e c do §2º do art. 33, disposições 
que permitem o inicio do cumprimento da pena em regime semi-

                                            
53 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal I. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 
255. 
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aberto e aberto. Numa interpretação liberal, entretanto, o Superior 
Tribunal de Justiça, entendendo que o art. 33 do CP permite outra 
interpretação, editou a súmula 269 [...]. Devem iniciar o 
cumprimento em regime semi-aberto os condenados reincidentes 
a pena de detenção, qualquer que seja sua quantidade, e os não 
reincidentes condenados à pena superior a quatro anos (art. 33, 
caput, segunda parte, e art, 33, §2º, b). Ainda que reincidente o 
condenado, diante do art. 33, caput, do CP, não se lhe pode impor 
inicialmente o regime fechado quando aplicada pena de 
detenção.54 

Já no regime aberto, podem iniciar os condenados a pena 

inferior a quatro anos e que não sejam reincidentes, como dispõe o art. 33, §2, 

letra c, do CP: 

Art. 33, §2º, c: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual 
ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início cumpri-la em 
regime aberto. 

O regime aberto baseia-se em um tratamento prisional sem 

qualquer tipo de mecanismo panóptico, como policiamento ou grades. 

Sustentando sua execução na autodisciplina e senso de responsabilidade do 

condenado, formando condições de uma vida humanitária, educativa e social, 

proporcionando ao condenado uma reintegração a sociedade. 

Segundo Leal: 

Na acepção literal da lei positiva, o regime aberto é aquele cuja 
execução 'baseia-se na autodisciplina e senso de 
responsabilidade do condenado' (art. 36 do CP), que cumprirá sua 
pena privativa de liberdade exercendo, durante o dia, trabalho 
externo ao estabelecimento penal e neste permanecendo durante 
o repouso noturno e nos domingos e feriados (art. 36, §1º). O 
trabalho externo, em atividade pública ou privada desvinculada da 
administração penitenciária, constitui fundamento do regime 
aberto, também conhecido por prisão-albergue. Sem prestação 
efetiva do trabalho externo, com liberdade e em condições de 

                                            
54 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p. 256 - 257. 
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igualdade com os não-condenados, desaparece o pressuposto do 
regime aberto.55 

Complementa, ainda, que:  

Quando o condenado iniciar o cumprimento da pena no regime 
aberto, poderá continuar a exercer normalmente seu trabalho (se 
já o tiver), sendo esta uma das grandes vantagens deste regime. 
Se vier transferido de um regime mais severo, só poderá ingressar 
no regime aberto, o condenado que comprovar a promessa de 
trabalho externo.56 

O sistema progressivo adotado pelo Código Penal Brasileiro, 

permite ao condenado a possibilidade de conquistar gradualmente sua liberdade, 

enquanto cumpre a pena, levando em consideração o seu comportamento. Na 

progressão, o condenado passa de um regime mais rigoroso pra um menos 

rigoroso, não podendo passar do regime fechado diretamente para o aberto, mas 

sim primeiramente para o semi-aberto. Enquanto que na regressão, ocorre o 

inverso, podendo o condenado passar do regime aberto, diretamente para o 

fechado. 

2.2.1.2 Penas restritivas de direitos 

As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substitutivas, não podendo ser cumulada com penas privativas de liberdade, não 

podendo ser suspensas ou substituídas por pena de multa. 

Previstas no art. 43, do Código Penal Brasileiro, elas se 

classificam em: prestação pecuniária; perda de bens e valores; prestação de 

serviço a comunidade ou a entidades públicas; interdição temporária de direitos; 

limitação de fins de semana. 

 

 

Como dispõe o artigo supracitado: 
                                            
55 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p. 406. 
56 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 2004, p. 406. 
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Art. 43 : As penas restritivas de direito são: 

I – prestação pecuniária; 

II – perda de bens e valores; 

III – (vetado); 

IV – prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas; 

V – interdição temporária de direitos; 

VI – limitação de fim de semana. 

Segundo Mirabete: 

No que tange a sua aplicabilidade, as penas podem ser 
classificadas como: 

a) únicas, quando existe uma só pena e não há qualquer opção 
para o julgador; 

b) conjuntas, nas quais se aplicam duas ou mais penas (prisão e 
multa) ou uma pressupõe a outra (prisão com trabalhos forçados); 

c) paralelas, quando se pode escolher entre duas formas de 
aplicação da mesma espécie de pena (por exemplo, reclusão ou 
detenção); 

d) alternativas, quando se pode eleger entre penas de naturezas 
diversas (reclusão ou multa, por exemplo).57  

Das cinco espécies de pena restritiva de direitos, apenas  

uma é considerada restritiva de direitos, enquanto as outras seriam na verdade 

restritivas de liberdade. 

 

 

 

                                            
57 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p. 267. 
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Como menciona Del-Campo: 

Das cinco modalidades, apenas a interdição temporária de direitos 
pode ser tida efetivamente como pena restritiva de direitos. A 
prestação de serviços a comunidade e a limitação de fim de 
semana, na verdade são penas restritivas de liberdade, enquanto 
[...] a prestação pecuniária e o confisco, travestido pela expressão 
perda de bens ou valores, são reprimenda de cunho patrimonial.58 

O primeiro tipo de pena restritiva de direitos prevista é a 

pena pecuniária, que consiste no pagamento em dinheiro, de importância fixada 

pelo juiz não inferior a um salário mínimo, repassado a vítima, a seus 

dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Poderá a 

prestação pecuniária, consistir em prestação de outra natureza, desde que 

concordado pelo beneficiário, por exemplo, prestação em espécies de algum bem. 

Conforme discorre Mirabete: 

A prestação pecuniária [...], consiste no pagamento em dinheiro à 
vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com 
destinação social, de importância fixada pelo juiz da condenação. 
Por disposição expressa, não pode ser ela inferior a um salário 
mínimo nem superior a 360 vezes esse salário (art. 45, §1º, do 
CP).59 

Não há uma previsão legal dispondo como proceder o 

cálculo do prejuízo causado pelo crime, devendo o juiz aplicar a sanção com base 

apenas no que esta disponível no processo. 

Neste sentido completa Mirabete: 

Assim, de forma sumária, deve o juiz fixar o quantum da 
reprimenda com base apenas nos dados disponíveis no processo, 
uma vez que não existe previsão legal específica de procedimento 
para calcular-se o prejuízo resultante da prática do crime.60 

                                            
58 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 1999, p. 1.                       
59 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p.269. 
60 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p.269. 
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Não obstante, não há porque se falar em 

inconstitucionalidade quanto a instituição da pena de prestação pecuniária e a 

aplicação de perda de bens na esfera cível. 

Mirabete salienta: 

A Carta Magna permite não só a pena de multa, como também a 
de perda de bens (art. 5º, XLVI), e a sanção, criada é, 
indiscutivelmente um misto de ambas. Ademais não incide a sua 
institucionalização  nas normas de proibição previstas 
expressamente pela Constituição Federal (art. 5º, XLVII). O 
dispositivo legal, aliás, fixa expressamente os limites da sanção 
penal pecuniária, atendendo o princípio da legalidade previsto no 
art. 5º, XXXIX, da Carta Constitucional.61 

Poderá ainda, a pena de prestação pecuniária, ser 

transformada em prestação de outra natureza, como por exemplo, o fornecimento 

de cestas básicas. Como previsto no art. 45 §2º do CP: 

Art. 45 §2º: [...] se houver aceitação do beneficiário, a prestação 

pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. 

Neste caso, é obrigatório o juiz da execução, antes de tomar 

a decisão, consultar o beneficiário pra a concordância do mesmo, em alterar a 

natureza da prestação. 

A pena restritiva de direitos da perda de bens e valores, está 

autorizada pela Constituição Federal em seu art. 5º, XLVI, b, que dispõe: 

Art. 5º, XLVI: A lei regulará a individualização da pena e adotará, 

entre outras, as seguinte: [...] 

b) perda de bens; [...] 

Segundo Mirabete: 

Constitui ela, nos termos do art. 45, §3º, no confisco em favor do 
Fundo Penitenciário Nacional de quantia que pode atingir até o 

                                            
61 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p.269 - 270. 
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valor referente ao prejuízo causado ou do provento obtido pelo 
agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime, 
prevalecendo aquele que for maior.62 

Completa ainda que “evidentemente, também fica 

ressalvado que tais bens e valores serão destinados, com preferência, ao lesado 

ou a terceiro de boa-fé, conforme dispõe o art. 91, II, do CP ao tratar do 

confisco.”63 

Art. 91: São efeitos da condenação: [...] 

II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé.   

A perda de bens e valores, prevista no art. 43, II, do CP, é 

uma modalidade de sanção penal, por isso é pessoal, individual e intransferível. 

Já a perda de bens mencionada no art. 91, II, b, do CP é sanção de efeito civil, 

portanto, pode ser estendida aos sucessores e contra eles executada, conforme 

art. 5º, XLV64, da CRFB/88, segunda parte. 

O art. 46, e parágrafos do CP, prevê o conceito legal de 

prestação de serviço a comunidade. 

Art. 46: A prestação de serviços a comunidade ou a entidades 
públicas é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses 
de privação de liberdade. 

§1º A prestação de serviços a comunidade ou a entidades 
públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. 

§2º A prestação de serviço a comunidade dar-se-á em entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros 
estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 
estatais. 

                                            
62 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p. 270. 
63 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 2005, p. 270. 
64 Artigo 5º, XLV, da CRFB/88: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo 
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 
transferido. 
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§3º As tarefas a que se refere o §1º serão atribuídas conforme as 
aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 
(uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a 
não prejudicar a jornada normal de trabalho. 

§4º Se a pena substituída for superior a 1 (um) ano, é facultado ao 
condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), 
nunca inferior a metade da pena privativa de liberdade fixada. 

Del-Campo conceitua a prestação de serviços a comunidade 

ou entidades públicas, como sendo aquela que: 

Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em 
entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros 
estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 
estatais, atribuídas conforma aptidões do condenado e cumpridas 
a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a 
não prejudicar a jornada normal de trabalho.65 

A pena poderá ser substituída por prestação de serviço a 

comunidade, quando a pena for superior a seis meses, nos delitos cometidos 

contra a pessoa. Se a pena for inferior a seis meses, a substituição será possível 

apenas para pena de multa, ou outra pena restritiva de direito, que não seja a 

prestação de serviços a comunidade. 

A interdição temporária, como já foi mencionado, é a única 

pena que realmente é restritiva de direitos, e se difere das outras na forma de 

aplicação. A interdição temporária não se aplica a qualquer crime, e sim, apenas 

aos previstos no art 47 do CP. 

Art. 47 – As penas de interdição temporária de direitos são: 

I – proibição do cargo, função ou atividade pública bem como de 
mandato eletivo; 

II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do 
poder público; 

                                            
65 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 64.  
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III – suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir 
veículo. 

IV – proibição de freqüentar determinados lugares. 

O Código Penal também traz em seus artigos 56 e 57, em 

quais crimes se aplicam a pena de interdição temporária. 

Art. 56 – As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 
47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no 
exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre 
que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. 

Art. 57 – A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 
deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. 

Del-Campo comenta que “o legislador procurou atingir todas 

as atividades abrangidas pelo conceito penal de funcionário público (art. 327 do 

CP). Entretanto, para que seja aplicada tal sanção é preciso que que o crime 

tenha sido praticado com violação aos deveres próprios do cargo ou função.”66 

Salienta, ainda, Del-Campo que “na verdade o que ocorre é 

uma suspensão do exercício funcional ou do mandado eletivo e não a perda, 

podendo, tanto um como o outro, serem novamente exercidos em sua plenitude 

após o cumprimento da reprimenda.”67 

Por tanto, a suspensão, ou seja, a interdição só poderá 

ocorrer nos casos em que for cometido o crime de violação dos deveres próprios 

da atividade considerada. 

No que diz respeito ao disposto no art. 57 do Código Penal, 

entende-se pela maioria dos doutrinadores que após o advento do Código de 

Trânsito Brasileiro, este dispositivo estaria revogado tacitamente. 

   

                                            
66 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 73.  
67 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 73.  



 

 

33 3
3 

A interdição temporária proibindo o condenado a freqüentar 

determinados lugares, não seria uma modalidade nova no Direito Pátrio, já que 

constitui condição do sursis especial, previsto no art. 78, §2º, a, do CP. 

Art. 78: Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito 
à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo 
juiz. 

[...] 

§2º, a: proibição de freqüentar determinados lugares. 

Para Del-Campo: 

(...) o Código de 1940 não estabelecia expressamente a proibição 
de freqüentar determinados lugares como condição do sursis, 
estabelecendo apenas que a sentença deveria especificar as 
condições a que ficava subordinada a suspensão e deixando sua 
determinação ao poder discricionário do Juiz.68 

Concluindo o pensamento o mesmo autor explica:  

O projeto original de Alcântara Machado, entretanto limitava essa 
discricionariedade ao indicar como condições: fixação da 
residência em determinado lugar, abstenção de bebidas 
alcoólicas, jogos de azar e outros vícios igualmente perniciosos e 
de freqüentar os lugares onde se os pratiquem. Essa redação 
indicava o tom desejado pelo legislador, ou seja, de que a 
proibição, quando estabelecida, fosse clara, precisa e não mera 
referência genérica a locais ou estabelecimentos. Além disso 
deveria guardar estreita relação com o delito praticado, sob pena 
de constituir limitação inconstitucional do direito de ir e vir.69 

A proibição de freqüentar determinados lugares, retorna 

através da interdição de direitos, como forma de pena restritiva de direitos. 

Trazendo ao Magistrado as mesmas dificuldades que existia na sua aplicação 

como condição do sursis. 

 

                                            
68 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 74. 
69 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 74.  
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Segundo Del-Campo: 

Uma das principais características  da interdição temporária de 
direitos, gênero de que a proibição de freqüentar determinados 
lugares é espécie, aplica-se apenas a certos e determinados 
crimes, e não genericamente como as demais penas restritivas de 
direitos. Para que possa ser aplicada, a proibição de freqüentar 
determinados lugares deverá guardar estreita relação com o delito 
praticado e isso deverá ficar absolutamente expresso na 
sentença. Além disso, a proibição deverá ser precisa e justificada, 
abstendo-se o Julgador de aplicar cominações gerais e abstratas, 
divorciadas das provas dos autos. Entendemos que pouca ou 
nenhuma aplicação terá o instituto, até porque, e essa é uma 
ponderação de ordem pragmática, faltarão certamente ao Estado 
os instrumentos de fiscalização que seriam necessários para que 
a pena de proibição de freqüentar determinados lugares fosse 
realmente eficaz.70 

Quanto a aplicação das penas de interdição, caberá ao Juiz 

da execução comunicar a autoridade competente da aplicação do cumprimento, 

exceto no caso de proibição do condenado a freqüentar determinados lugares, 

impondo a intimação do condenado, conforme previsto no art. 15471, caput, da 

LEP. 

Por fim, a pena de multa é classificada no inciso III, do art. 

32 do CP, como espécie de pena. A multa tem sua previsão legal no art. 49 do 

Código Penal Brasileiro. 

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

penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-

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

e sessenta) dias-multa. 

Para Mirabete: 

A pena de multa [...] aponta-se como maior vantagem da 
pena pecuniária, em confronto com a pena privativa de 

                                            
70 DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Penas Restritivas de Direitos. 1999, p. 75.  
71 Art. 154, caput, da LEP: Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente 
a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. 
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liberdade, não ser levado o criminoso a prisão por prazo de 
curta duração, privando-o do convívio com a família e de 
suas ocupações, mesmo porque não seria suficiente para a 
recuperação do sentenciado e apenas o corromperia e o 
aviltaria. Assinala-se também que a pena de multa não 
acarreta despesas ao Estado e que é útil no contra-impulso 
ao crime nas hipóteses de crimes praticados por cupidez, já 
que ele atinge o núcleo da motivação do ato criminoso.72 

No país, a pena de multa tem se demonstrado inócua, e um 

dos principais motivos é a desvalorização da moeda. 

Conforme Mirabete: 

Invocando a realidade, verificamos que na prática tudo se 
converte em irrisória arrecadação, uma vez que a maior parte dos 
criminosos – podemos mesmo dizer que é a esmagadora maioria 
– não dispõe de recursos para saldar a multa. Quanto aos 
afortunados criminosos de colarinho branco, a pena pecuniária 
assume aspecto de bilhete de passagem comprado para a 
impunidade. Análise fria dos fatos impõe a conclusão de que, se a 
idéia é generosa, a sua aplicação resulta despicienda no Brasil.73 

         O valor da pena de multa, é fixado pelo juiz,  que tem como 

base o salário mínimo vigente na época dos fatos, não podendo, na fixação do 

valor do dia-multa, ultrapassar cinco vezes o valor do maior salário mínimo 

mensal e nem ser inferior a um trigésimo do mesmo valor. 

Mirabete discorre neste sentido: 

O valor do dia-multa é fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 
um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do 
fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Isso significa que 
um dia-multa nunca poderá ser inferior a remuneração devida por 
um dia de trabalho de acordo com o maior salário mínimo vigente 
ao tempo do fato, nem superior ao quíntuplo da remuneração por 
um mês de trabalho, tendo em vista ainda o mesmo salário. [...] O 
salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime. 

                                            
72 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2005, p.284. 
73 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2005, p.284 
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Considerou o legislador que as penas têm existência certa e 
determinada, não podendo assim o magistrado aplicar outra 
sanção que não seja definível ao tempo do fato considerado como 
delituoso. Deve o juiz aplicar a multa alicerçando nos salários 
vigentes ao tempo da violação da lei penal.74 

Poderá ser a multa, uma sanção principal, sendo ela 

específica da tipificação penal, alternativa, ou ser cumulativa com a pena privativa 

de liberdade. 

A multa deverá ser paga, no prazo de 10 dias, depois do 

transito em julgado da sentença, previsto no art. 50, caput do CP. 

Art. 50: A multa deve ser paga, dentro de 10 (dez) dias depois de 
transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e 
conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento 
se realize em parcelas mensais. 

O condenado a pena de multa poderá ainda ter sua 

condenação convertida em prestação de serviços à comunidade, pelos números 

de dias multa, podendo ser reduzidos em até três vezes. Porém se o condenado 

não cumprir a prestação de serviços à comunidade, assumirá o risco de a pena 

de multa ser convertida em prisão. 

 

2.3 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL  

Por muitas vezes foi tentado elaborar uma legislação que 

pudesse tratar especificamente da execução da pena, algumas tentativas de 

projetos ocorreram, mas apenas em 09 de maio de 1983 o Ministro Ibrahim Abi-

Ackel enviou ao Presidente da República uma exposição de motivos, que foi 

convertida na atual Lei de Execução Penal, afirma Pierangeli: 

Em 09.05.1983, o Ministro Ibrahim Abi-Ackel com uma bem 
elaborada Exposição de Motivos remeteu ao Presidente da 
Republica um Projeto de Lei, que se converteu na atual Lei de 

                                            
74 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2005, p.286. 
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Execução Penal (Lei 7.210, de 11.07.1984). A elaboração do 
Anteprojeto iniciou-se em fevereiro de 1981 por uma comissão da 
qual faziam parte o saudoso professor Francisco de Assis Toledo 
(coordenador), René Ariel Dotti, Benjamin de Moraes Filho, Miguel 
Reale Júnior, Rogério Lauria Tucci, Ricardo Antunes Andreucci, 
Sérgio Marco de Moraes Pitombo e Negi Calixto. Dos trabalhos de 
revisão que resultou no Projeto, participaram Francisco de Assis 
Toledo (coordenador), René Ariel Dotti, Jason Soares Albergaria e 
Ricardo Antunes Andreucci, contando a Comissão de Revisão 
com a colaboração do também saudoso Sérgio Marcos de Moraes 
Pitombo e do pernambucano Everardo da Cunha Luna.75 

A importância da Lei de Execução Penal no nosso país para 

a tentativa de ressocialização do condenado é indiscutível, apesar de em alguns 

pontos a lei não ser executada realmente, ela traz ao delinqüente e a sociedade a 

possibilidade de um melhor convívio social de uma pessoa que por algum desvio 

de comportamento foi excluído da sociedade, não só com a privação de sua 

liberdade, mas também pelo preconceito social que ainda persiste. 

A Lei de Execução Penal – LEP, Lei nº 7.210/84, dispõe em 

seu artigo 1º o objetivo e a finalidade da execução pena. 

Art. 1º: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmonia integração social do condenado e do internado. 

Discute-se na doutrina, ainda, a natureza da execução 

penal, com o objetivo de definir exatamente sua função (métodos, posição e 

limites). 

Acerca da função da execução penal explica Mirabete:  

A função da execução penal deita raízes entre três setores 
distintos: no que respeita à vinculação da sanção e do direito 
subjetivo estatal de castigar, a execução entra no direito penal 
substancial; no que respeita a vinculação como título executivo, 
entra no direito processual penal; no que toca a atividade 

                                            
75 PIERANGELI, José Henrique. Lei de Execuções Penais: Retrospectiva e Perspetiva. 
Revista IOB Direito Penal e Processual Penal. v.1, n.1. Porto Alegre: abr./mai., 2000, p. 29. 
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executiva verdadeira e própria, entra no direito administrativo, 
deixando sempre a salvo a possibilidade de episódicas fases 
jurisdicionais correspondentes, como nas providências de 
vigilância e nos incidentes de execução.76 

A execução penal, portanto, tem a finalidade de prevenir a 

proteção dos bens jurídicos e a reincorporação do autor à comunidade. 

O artigo 2º da lei, traz em sua disposição a natureza jurídica 

do processo de execução penal. 

Art. 2º: A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça 

ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no 

processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de 

Processo Penal. 

A natureza jurídica da execução da pena, não se acentua no 

direito administrativo, mas sim, regula-se especialmente à luz do direito penal e 

direito processual. 

Mirabete salienta que, “há uma parte da atividade da 

execução que se refere especificamente a providências administrativas e que fica 

a cargo das autoridades penitenciárias e, ao lado disso, desenvolve-se a 

atividade do juízo da execução ou atividade judicial da execução.”77 

A execução penal é uma atividade complexa, que será 

desenvolvida com a união da jurisdição e do direito administrativo. 

Capez salienta: 

Embora a execução penal tenha natureza mista, pois é composta 
de episódios meramente administrativos, o art. 2º da lei tratou 
expressamente da jurisdição penal dos Juízes, demonstrando que 
a jurisdicionalidade prevalece em quase todos os momentos. A 
jurisdição existe durante toda a execução penal.78 

                                            
76 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 11. ed. São Paulo:Atlas, 2007, p. 19. 
77 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 20. 
78 CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 13. ed. São Paulo: Ed. Damásio de Jesus, 2007, p. 
20. 
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É através da jurisdição que é aplicada por intermédio do 

processo, que o Estado soluciona os conflitos, aplicando o Direito concreto. 

Aplica-se ao processo de execução os princípios 

constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da igualdade, do duplo grau de 

jurisdição da legalidade e da publicidade. 

Capez79 conceitua os princípios citados como sendo: 

� Princípio da Ampla Defesa: compreende o direito à defesa 

técnica, efetuada por profissional habilitado, e o direito à autodefesa, que é o 

direito do acusado de presenciar a realização das provas produzidas contra si, o 

de oferecer as que tiver e o de ser ouvido antes de qualquer decisão que altere a 

forma de execução da pena. Quanto a defesa técnica, o sentenciado tem direito à 

assistência de advogado para a correta defesa de suas prerrogativas, coibindo-se 

qualquer arbitrariedade. O Estado prestará assistência jurídica aos presos e 

internados sem recursos financeiros para constituir advogado (art. 5º, LXXIV, da 

CF e 11, III, e 15 da LEP). Além disso, quanto ao outro aspecto da ampla defesa, 

o condenado tem o direito constitucional de ser ouvido e produzir prova, antes de 

qualquer decisão do Juízo que lhe conceda ou restrinja algum direito, durante a 

execução da pena. O Juiz, portanto, quando chamado a julgar na execução, 

exerce função jurisdicional e deve fazê-lo pelo devido processo legal que 

assegura às partes, Ministério Público e condenado, o direito a prévia audiência, 

à produção de provas e à ampla defesa. Finalmente, cumpre salientar que a 

ampla defesa, por ser princípio constitucional, é inatacável e irrestringível pelo 

ordenamento jurídico inferior (art. 5º, LV, da CF). 

� Contraditório: as partes envolvidas na relação jurídica 

processual devem ter ciência de todos os atos e decisões, e oportunidade de se 

manifestarem previamente a respeito (art. 5º, LV, da CF). 

� Princípio da Igualdade: Trata-se de princípio constitucional 

que atua em todas as áreas do relacionamento indivíduo-indivíduo-Estado. O 

princípio da igualdade jurisdicional compreende: a igualdade de todos perante a 

                                            
79 CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 2007, p. 21 - 22. 



 

 

40 4
0 

lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, da CF); a inexistência de 

juízos ou tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII, da CF); a consagração do Juiz 

Natural; a indeclinabilidade da prestação jurisdicional a qualquer pessoa (art. 5º, 

XXXV, da CF); a garantia de qualquer pessoa ao processo legal, em caso de 

privação da liberdade (art. 5º, LIV, da CF); o tratamento isonômico que o Juiz 

deve dispensar às partes integrantes da relação jurídico-processual. Dessa forma, 

ninguém poderá sofrer tratamento discriminatório durante a execução penal, salvo 

as distinções em face do mérito pessoal do sentenciado e das características 

individuais de cada execução. 

• Duplo Grau de Jurisdição: todas as decisões de conteúdo 

jurisdicional, que concedam ou restrinjam um direito do 

sentenciado, submetem-se a recurso para a instância 

superior. 

� Princípio da Legalidade: o sentenciado terá a execução de 

sua pena de acordo com o que a lei dispuser. Se ninguém pode ser privado da 

sua liberdade sem o devido processo legal, não se pode negar o acesso do preso 

à liberdade quando a lei autorizar. Caso permaneça preso por mais tempo do que 

for permitido, a prisão se tornará ilegal, e a prisão ilegal será imediatamente 

relaxada pela autoridade judiciária (art. 5º, LXV, da CF).�

� Princípio da Publicidade:  o processo sigiloso e inquisitivo 

restringe as garantias da ampla defesa, dando margem ao arbítrio. Os atos 

processuais da execução penal são públicos, e a publicidade só poderá ser 

limitada por lei quando a defesa da intimidade do sentenciado ou interesse social 

o exigirem (art. 5º, LX, da CF). 

O Estado tem o direito de executar a pena, a sentença 

condenatória por sua vez, traça esses limites, devendo o sentenciado submeter-

se a ela.  
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Conforme dispõe o art. 4º da Lei, poderá o Estado recorrer a 

comunidade, que deverá cooperar para as atividades de execução da pena. 

Art 4º: O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade 

nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

A cooperação da comunidade é considerada essencial para 

que o condenado consiga futuramente facilmente a sua reinserção na sociedade, 

assim afirma Mirabete: “outro ponto inovador da lei é o de que o Estado deve 

recorrer a cooperação da comunidade como condição essencial para que seja 

alcançado o objetivo de facilitar a futura reinserção do condenado a vida social.”80 

A CRFB/88 em seu art. 5º, XLVI, 1º parte, prevê que o a lei 

deverá regularizar a individualização do condenado, sendo essa individualização 

uma garantia repressiva.  

Art. 5º, XLVI: a lei regulará a individualização da pena [...]. 

Neste sentido, Mirabete menciona: 

É norma constitucional, no Direito Brasileiro, que 'a lei regulará a 
individualização da pena' (art.5º, XLVI, 1º parte, da CF). A 
individualização é uma das chamadas garantias repressivas, 
constituindo postulado básico de justiça. Pode ser ela 
determinada no plano legislativo, quando se estabelecem e 
disciplinam-se as sanções cabíveis nas várias espécies delituosas 
(individualização in abstracto), no plano judicial, consagrada no 
emprego do prudente arbítrio e discrição do juiz, e no momento 
executório, processada no período de cumprimento da pena e que 
abrange medidas judiciais e administrativas, ligadas ao regime 
penitenciário, à suspensão da pena, ao livramento condicional 
etc.81 

 

 

                                            
80 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 45. 
81 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 48. 
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Por conta desta norma constitucional, a LEP, prevê em seu 

art. 5º, a classificação do condenado que será: 

Art. 5º: Os condenados serão classificados, segundo os seus 

antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da 

execução pena. 

A individualização da pena, consiste na oportunidade do 

condenado lograr sua reinserção à sociedade. Por tanto a individualização inicia-

se pela classificação do condenado, destinando-o ao programa de execução mais 

adequado. 

Ainda tratando da volta do condenado ao convívio social, a 

LEP prevê em seu art. 10º, o dever que o Estado tem, em dar assistência ao 

detento, com  o objetivo de prevenir o crime, orientando-o assim, a uma nova 

convivência com a sociedade. 

Art. 10º: Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 

sociedade. 

Na fase histórica, a pena era tida como um castigo, ou 

apenas, uma prevenção contra o crime. Hoje sua finalidade, perante a execução 

penal, é de reabilitar o criminoso, reeducando aquele que demonstra não estar 

adaptado a vida social, praticando assim delitos. É neste sentido que Mirabete 

orienta: “Superada a fase histórica em que a pena era tida apenas como 

retribuição ou prevenção criminal, passou-se a entender que a sua finalidade 

precípua, na fase executória, era a de reeducar o criminoso, que dera mostras de 

sua inadaptabilidade social com a prática da infração penal.” 82 

A assistência ao preso como resguarda o artigo supracitado, 

refere-se a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e também a 

assistência religiosa. 

                                            
82 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 62. 
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Segundo Capez, as assistências acima citadas definem-se 

em: 

A assistência material consiste no fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas. [...]. A assistência a saúde tem 
caráter preventivo e curativo e compreenderá atendimentos 
médicos, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento 
penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica 
necessária, ela poderá ser prestada em outro local, mediante 
autorização administrativa do Diretor do presídio. [...]. A 
assistência jurídica é destinada aos presos e internados sem 
recursos financeiros para constituir advogado (art. 15 da LEP). 
Trata-se de dever do Estado. Imposto pela CF (art. 5º, LXXIV), 
que o obriga a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos 
necessitados. [...]. A lei impõe também ao Estado o dever de 
proporcionar assistência educacional aos presos e internados, 
visando a facilitar o seu reingresso na sociedade. [...]. A 
assistência social será prestada pelo serviço social penitenciário, 
de caráter oficial, podendo ser auxiliado por entidades 
particulares, tendo como objetivo facilitar a readaptação social do 
sentenciado. Por fim, em atendimento às necessidades espirituais 
do condenado, assegura-se a assistência religiosa, ainda que ela 
ocupe, indevidamente, uma posição secundária dentro do sistema 
penitenciário.83 

O tratamento ao preso, tem o objetivo de fazê-lo uma 

pessoa com capacidade de respeitar as normas penais impostas, desenvolvendo 

dessa forma, um respeito próprio, criando responsabilidade perante si mesmo, 

sua família e a sociedade. 

Para Mirabete: 

O objetivo do tratamento é fazer do preso ou internado uma 
pessoa com a intenção e a capacidade de viver respeitando a lei 
penal, procurando-se, na medida do possível, desenvolver no 
reeducando uma atitude de apreço por si mesmo e de 
responsabilidade individual e social com respeito a sua família, ao 
próximo e a sociedade em geral.84 

                                            
83 CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 2007, p. 20. 
84  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 62. 
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O tratamento penitenciário, tem por finalidade conservar e 

reeducar o condenado. Conservar a vida e saúde do recluso, e reeducar, influindo 

positivamente sobre a personalidade do mesmo. Isso é alcançado, através das 

assistências já citadas.  

As assistências a que o condenado tem direito estão 

elencadas no art. 11º da LEP. 

Art. 11º: A assistência será: 

I – material; 

II - à saúde;  

III – jurídica; 

IV – educacional; 

V – social; 

VI – religiosa. 

 

Cada uma, por sua vez, estabelece regras também previstas 

na LEP, em seus artigos seguintes. 

A execução da pena estabelece ao condenado normas que 

deveram ser cumpridas pelo mesmo. 

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

inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da 

pena. 

É por tanto um dever do preso submeter-se a privação da 

liberdade imposta a ele, respeitando assim as regras, tanto das obrigações legais 

por ser condenado, quanto das normas internas da execução da pena. 

Desta forma, podemos salientar que cabe ao Estado a tutela 

dos direitos ameaçados ou lesados, desta forma, deverá o Estado dar eficácia na 

sanção da conduta do condenado, proporcionando-o a readaptação à convivência 

social. No entanto, a sociedade por sua vez exclui o condenado, dificultando a 
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tarefa do Estado. Em primeira análise, temos que a sociedade provoca a sanção 

e sua aplicação, mas ao mesmo tempo exclui a possibilidade do condenado de se 

readaptar e inserir-se novamente a vida social. 

 

2.4 PRISÃO E TRABALHO  

A Lei de Execução Penal em seu art. 31, caput, e 39, V, traz 

o trabalho como sendo um dever do preso. 

Art. 31: O condenado á pena privativa de liberdade está obrigado 

ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. 

Art. 39: Constituem deveres do condenado: 

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

A previsão de que todos os presos devem ser obrigados ao 

trabalho, vem de Regras Mínimas da ONU, devendo se levar em conta, suas 

aptidões físicas e mentais.  

Conforme comenta Mirabete: 

Prevêem as Regras Mínimas da ONU que todos os presos devem 
ser submetidos a obrigação de trabalho, tendo-se em conta sua 
aptidão física e mental, e o art. 31 da Lei de Execução Peal, além 
de confirmar o dever de trabalhar do preso, refere-se às aptidões 
e capacidade do condenado, remetendo-se, evidentemente, às 
condições físicas, mentais, intelectuais e profissionais do 
condenado.85 

Os trabalhos nas prisões podem ser: industrial, agrícola ou 

intelectual, da mesma forma que as assistências ao condenado, têm como 

finalidade alcançar à reinserção do condenado a sociedade. 

                                            
85  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 95. 
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Pode o Estado exigir que o condenado trabalhe, mas não 

pode exceder, evitando impor trabalhos forçados, conforme prevê o art 5º, XLLVII, 

c, da CRFB/88. 

Art. 5º, XLVII: não haverá penas: 

c) de trabalhos forçados. 

 

Segundo Mirabete: 

É importante, para conseguir a eficácia do trabalho, uma boa 
organização da atividade laborativa, de tal modo que o preso se 
sinta realizado pelo prazer funcional sentido no processo laboral e 
por seu resultado. Isso é mais fácil de conseguir-se se for dirigido 
a um trabalho que corresponda a suas faculdades e aptidões. O 
local de trabalho do preso, que pode ser a oficina, o laboratório, a 
lavoura etc., deve ser apropriado para que aprenda ou aprimore 
sua habilitação profissional ou, pelo menos, para que mantenha 
os conhecimentos que tinha, a habilidade que já havia conseguido 
do tipo de atividade, profissão ou arte que desempenhava.86 

O trabalho para o condenado se torna, não apenas uma 

maneira de reeducá-lo, como também uma forma de diminuição nos gastos para 

o Estado. 

O condenado terá direito á prestação acidentária, bem como 

a previdenciária, segundo previsão legal dos artigos 39 do CP e 41, III, da LEP. 

Porém, não se sujeitará o condenado ao regime da CLT, visto que seu trabalho é 

por conseqüência da falta de liberdade, sendo, portanto, regime de direito público. 

Salienta Capez que: “deste modo, o preso não tem direito a 

férias, 13º salário e outros benefícios que decorrem do contrato de trabalho 

livremente firmado.”87 

O salário do preso não poderá ser inferior a  três quartos de 

um salário mínimo, devendo respeitar uma tabela adequada ao nível de aptidão 

                                            
86  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 96. 
87  CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 2007, p. 38. 
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de cada preso, não podendo assim, o Estado aproveitar-se das atribuições 

profissionais do condenado. 

Neste sentido, menciona Capez: 

O trabalho do preso e do internado deve ser remunerado 
adequadamente, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior 
a três quartos do salário mínimo. Assim, evita-se que o Poder 
Público se valha das aptidões profissionais dos condenados em 
trabalhos gratuitos. Quanto a questões mais específicas, como 
forma e sistema de remuneração (por hora trabalhada ou por 
tarefa executada), competirá à legislação local regulamentá-las. 
Do salário percebido, serão efetuados descontos, com a finalidade 
de indenização dos danos causados pelo crime, assistência à 
família do preso ou internado, pequenas despesas pessoais do 
preso, como a aquisição de objetos, livros, revistas, etc., 
ressarcimento do Estado, em face das despesas experimentadas 
por esse último com a mantença do condenado. Esse desconto 
será fixado em uma proporção recomendada pela lei local. Por 
fim, num arroubo de otimismo, afirma a Lei de Execução Penal 
que a parte restante da remuneração será depositada para 
constituição de pecúlio, em caderneta de poupança, a ser 
entregue ao condenado quando posto em liberdade (art. 29, §2º)88 

O dever de o preso trabalhar, cessará, se sofrer acidente de 

trabalho, ou qualquer motivo de força maior. 

A jornada de trabalho será de no mínimo seis horas e no 

máximo 8 horas, devendo ser respeitado horário de estudo, recreação e outras 

atividades, assim como, o tempo para descanso, de acordo com a atividade 

laboral. 

É o que afirma Capez: 

A jornada normal de trabalho não será inferior a seis nem superior 
a oito horas, sendo destinado um período à instrução comum e 
profissional, às recreações e demais atividades. Conforme a 
natureza da tarefa desempenhada, será reservado um espaço de 
tempo para o descanso intercalado, de acordo com as 

                                            
88  CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 2007, p. 38. 
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determinações relativas à higiene e segurança da atividade 
laboral. O descanso será, preferencialmente, aos domingos e 
feriados, ressalvando-se a hipótese de trabalho desempenhado 
para manutenção e conservação do estabelecimento, situação em 
que o preso será submetido a um regime de horários especiais.89 

O condenado que precisar trabalhar em domingos ou 

feriados, não perderá seu dia de descanso, mais irá gozá-lo em outro dia da 

semana. 

O art. 36, caput da LEP, e o 34, § 3º do CP, prevêem que ao 

condenado a regime fechado, poderá ser atribuído o trabalho externo em serviços 

ou obras públicas, ou a entidades privadas, desde que cautelas contra fuga e em 

favor de disciplina sejam tomadas. 

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

regime fechado somente em serviços ou obras públicas realizadas 

por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades 

privadas, desde que tomadas as cautelas contra fuga e em favor 

da disciplina. 

A designação do local do trabalho do preso será feita 

administrativamente, mas não deixa de ter o Juiz da execução competência ou ao 

Ministério Público, fiscalizar.  

 

2.5 PRISÃO E EDUCAÇÃO  

As Regras Mínimas da ONU dispõem que se devem tomar 

as providências necessárias para melhorar a instrução dos presos. O art. 17 da 

LEP, dispõe que deverá ter o condenado assistência educacional escolar e 

formação profissional. 

Art. 17: A assistência educacional compreenderá a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do internado. 

                                            
89  CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 2007, p. 39 - 40. 
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A educação deve ser a assistência básica mais importante a 

ser dada ao preso, contribuindo assim para a reinserção social. Inclusive previsto 

pela CRFB/88, que a educação é direito de todos e dever do Estado, sendo esta, 

para dar o preparo necessário ao exercício da cidadania e a qualificação 

profissional. 

Salienta Mirabete que: 

É ainda preceito das Regras Mínimas da ONU que a instrução aos 
analfabetos e aos reclusos jovens será obrigatória e a ela deve a 
Administração prestar particular atenção, esclarecendo-se que a 
ação educativa deverá coordenar-se, enquanto possível, com o 
sistema de instrução pública, a fim de que os presos, ao serem 
postos em liberdade, possam continuar sem dificuldade sua 
preparação.90 

 O ensino profissional, também é determinado pela lei, 

porém, é facultativo, podendo o preso decidir se quer ou não ter aperfeiçoamento 

técnico. 

Art. 19 da LEP: O ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

Conforme Mirabete, “o ensino profissional poderá ser em 

nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico para aqueles que já tiveram a 

formação básica profissional antes da prisão.”91 

No sistema penitenciário a educação deve ser trabalhada 

com conceitos fundamentais, como família, amor, dignidade, liberdade, vida, 

morte, miséria, comunidade, cidadania, governo, eleição, etc. 

O condenado precisa de uma educação que lhe possibilite 

desenvolver sua capacidade critica e criadora, para que possa ter possibilidades 

de escolha, que sejam importantes pra sua vida e por conseqüência para a 

convivência social. 

                                            
90  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 76. 
91  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 2007, p. 77. 
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CAPÍTULO 3 

A PRIVATIZAÇÃO DAS PENITENCIÁRIAS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Nos EUA, em meados dos anos 80, surge a política da 

privatização, se expandindo a outros países industrializados, como Canadá, 

Inglaterra, etc., com o objetivo de combater à crise do sistema penitenciário na 

sociedade.  

Conforme relata Minhoto: 

A partir de meados da década de 80, primeiramente nos EUA, e a 
seguir em outros países industrializados, como Inglaterra, França, 
Canadá e Austrália, a política de privatização de prisões torna-se 
uma realidade no combate à crise generalizada do sistema 
penitenciário das sociedades capitalistas avançadas do 
Ocidente.92 

A crise que os EUA vinha enfrentando, assim como os 

demais países, era em relação à superlotação nas penitenciárias que crescia 

cada vez mais.   

Para Minhoto: 

O rápido crescimento da população prisional se fez acompanhar 
da escalada dos custos relacionados à construção e 
administração das prisões. [...]. Um efeito imediato do crescimento 
da população prisional e dos custos de administração do sistema 
diz respeito à precarização generalizada das condições de 
encarceramento. [...]. Essa situação abriu o caminho para uma 

                                            
92  MINHOTO, Laurindo Dias. Privatização de Presídios e Criminalidade: A gestão da 
violência no capitalismo global. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 25. 
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crescente intervenção judicial no sistema penitenciário, outro 
ingrediente importante da crise.93  

 Como resposta a superlotação, o Estado tem apostado no 

investimento a extensão da capacidade do sistema penitenciário. 

Essas crises vem sendo vivenciadas, não só pelos EUA, 

como também pelos outros países citados.  

Para a solução da crise, Minhoto aponta que: 

É precisamente num contexto de explosão da população 
penitenciária, de escalada dos gastos, de degradação das 
condições de alojamento que, por sua vez, tem levado à 
intervenção judicial no sistema, e de uma postura do público que, 
ao mesmo tempo em que exige penas mais duras para os 
violadores da lei pena, recusa-se a autorizar os recursos 
necessários à construção de novos estabelecimentos, que as 
prisões privadas têm sido propostas e apresentadas como 
solução à crise do sistema penitenciário norte-americano.94 

Ao contratar o serviço do setor privado, o Estado continuaria 

responsável por seu controle, se beneficiando do acesso a novas tecnologias, 

redução de gastos, etc. 

No Brasil, a possibilidade legal de privatizar as penitenciárias 

é muito discutida entre os doutrinadores, no entanto, em alguns estados 

brasileiros já existe a tentativa de adaptação ao sistema privatizado. 

 

3.2 LEGALIDADE DA PRIVATIZAÇÃO 

O processo de privatização é um assunto polêmico no Brasil, 

havendo opiniões discordantes entre os defensores e os opositores.  

                                            
93  MINHOTO, Laurindo Dias. Privatização de Presídios e Criminalidade: A gestão da 
violência no capitalismo global. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 53. 
94  MINHOTO, Laurindo Dias. Privatização de Presídios e Criminalidade: A gestão da 
violência no capitalismo global. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 64. 
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Neste sentido menciona Neto: 

As posições são díspares. Há quem se anime, repise-se, com a 
possibilidade de uma privatização dos presídios, vendo nelas a 
definitiva solução de todos os males que ocorrem no atual sistema 
penitenciário. Outros, no entanto, despertam a atenção para o que 
consideram o mais absoluto e intolerável abandono dos poderes 
do Estado. 95 

Sustentam alguns doutrinadores que privatizar as 

penitenciárias seria inconstitucional, sendo que a atual legislação não permite a 

delegação do serviço penitenciário à iniciativa privada. Entretanto, outros 

doutrinadores entendem que a privatização se subdivide em modalidades, sendo 

algumas perfeitamente cabíveis à privatização.  

Como nos afirma Assis: 

A possibilidade de se privatizar as prisões brasileiras encontra seu 
primeiro obstáculo em nosso ordenamento jurídico. Embora não 
haja um consenso entre os doutrinadores, a maioria deles tem 
interpretado que a atual legislação, da forma como está, não 
permitiria a delegação do serviço penitenciário à iniciativa privada. 
Da mesma forma, os doutrinadores também entendem que a 
privatização das prisões subdivide-se em várias modalidades, 
sendo que algumas dessas espécies poderiam ser aplicáveis a 
curto prazo, sem que fosse exigidas profundas reformas 
legislativas, como uma reforma constitucional por exemplo, 
bastado a criação de uma lei federal que dispusesse de maneira 
específica sobre o assunto.96 

 

 

 

                                            
95  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008. 
96  ASSIS, Rafael Damaceno. Privatização de prisões e adoção de um modelo de gestão 
privatizada. Editora Dominus Legis, 05 de março de 2008. Disponível em: 
http://www.direitonet.com.br/artigos/x/34/83/3483. Acessado em : 07/03/2008. 
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Em relação à constitucionalidade, sabe-se que a CRFB/88 

estabelece direitos aos presos, previsto em seu art. 5º, XLVIII, XLIX E LXII: 

Art. 5º: [...] 

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;  

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 
moral;  

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada. 

Analisando os artigos, percebe-se que a CRFB/88 fala em 

estabelecimentos diferenciados, sem excluir a possibilidade de que sejam 

propriedades privadas ou administrados por particulares, garante ainda direitos, 

que, se observados, não entrariam em conflito com a existência de prisões 

privadas. 

Salienta Prunes que:  

O Código de Processo Penal (Decreto-lei no. 3689, de 3.10.41) 
não contêm nenhuma norma que impeça a delegação da 
responsabilidade prisional. A Lei de Execução Penal (Lei no. 
7.210, de 11.7.84) também relaciona vários direitos que são 
concedidos aos presos (art. 41), mas nenhum exige que o 
encarceramento seja de exclusiva responsabilidade do poder 
público. 97 

Completa ainda dizendo: 

É importante ressaltar que num sistema que conviva com 
estabelecimentos prisionais particulares, a responsabilidade pela 
sentença penal continuaria sendo exclusiva do poder público, bem 
como o acompanhamento da execução penal. Agora, o 
confinamento propriamente dito, observados os mandamentos da 
Constituição Federal e das demais leis aplicáveis, poderá ocorrer 

                                            
97  PRUNES, Cândido Mendes. As Parcerias Públicos Privadas e a Gestão Prisional. 
 Disponível em: www.institutoliberal.org.br/conteudo/download.asp?cdc=1633. Acessado 
em: 02/06/2008. 
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em estabelecimentos privados. Certamente a Lei de Execução 
Penal merecerá alguma adaptação, mas essencialmente 
estabelecimentos penais privados não contrariam a ordem jurídica 
brasileira. 98 

O projeto de lei apresentado pelo Deputado Geddel Vieira 

Lima deixa claro a constitucionalidade e juridicidade da  pretensão, quanto a 

legislação que regulamenta a privatização dos presídios. 

Como bem salientou o relator do projeto, Deputado Luiz 

Antonio Fleury em seu voto: 

Os projetos de lei em apreço atendem aos pressupostos de 
constitucionalidade relativos à competência da União (art.22 da 
CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF) e à legitimidade de 
iniciativa (art. 61 da CF). Não há reparos a serem feitos quanto à 
juridicidade.99 

No entanto, é de conhecimento comum que o Administrador 

público só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. 

O princípio da jurisdição atribui ao Estado o dever de 

imposição da execução das penas ou outras sanções, não sendo cabível a 

delegação desse dever ao ente privado, sem que haja uma regulamentação 

expressa em lei. 

Para Neto “é absolutamente equivocado, portanto, tentar 

conferir à administração Pública, num Estado de Direito, a liberdade conferida aos 

particulares.”100 

 

 

                                            
98  PRUNES, Cândido Mendes. As Parcerias Públicos Privadas e a Gestão Prisional. 
Disponível em: www.institutoliberal.org.br/conteudo/download.asp?cdc=1633. Acessado em: 
02/06/2008. 
99  Projeto de Lei nº 714/99. 
100  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008. 
 



 

 

55 5
5 

Neste sentido, completa dizendo que: 

Serviços públicos, propriamente ditos, são os que a administração 
presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua 
essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo 
social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços são 
considerados privativos do Poder Público, no sentido de que só a 
Administração deve prestá-los, sem delegação a terceiros, mesmo 
porque geralmente exigem atos de império e medidas 
compulsórias em relação aos administrados. Exemplos desses 
serviços são os de defesa nacional, os de polícia, os de 
preservação da saúde pública.101 

Na relação existente entre a segurança pública e o direito 

administrativo, conforme Neto, Figueiredo aponta o poder de polícia como sendo 

a primeira expressão da atividade administrativa do Estado, salientando: “através 

de medidas restritivas e condicionadoras do exercício das liberdades e dos 

direitos individuais, visando a assegurar um mínimo aceitável de convivência 

social, ampliando até chegar à dimensão atual do Poder de Polícia.”102  

Como conceito, o poder de polícia é estritamente vinculado à 

segurança pública, sendo instrumento exclusivo do Estado. 

Neto comenta que na visão de Mirabete,  

(...) as atividades administrativas desenvolvidas na manutenção 
de uma penitenciária, mesmo sendo relativas à aplicação das 
normas que não são de ordem jurisdicional, não se pode negar, 
envolvem a noção de segurança pública e o exercício direto do 
poder de polícia.103 

A ordem a ser mantida em um estabelecimento penal, que 

guarda a liberdade de pessoas que apresentam risco a sociedade, é necessária, 

                                            
101  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008. 
102  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008 
103  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008.  
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para isso é necessário o uso da força, igualmente no caso de resguardar a 

segurança dos detentos perante os demais. 

Segundo Neto: 

A fuga de detentos, ademais, ameaça de modo direto a segurança 
da população. Seria de uma absoluta ingenuidade imaginar que 
uma possível fuga só seria reprimida pela Polícia Militar, que faz 
segurança externa da Penitenciária. A coerção é necessária, ou 
melhor, inerente à administração de estabelecimentos 
penitenciários. O ponto mais controvertido, nesse aspecto, diz 
respeito ao uso da força letal. Nesta linha de raciocínio, é 
oportuno indagar se seria possível ao Estado transferir parcela de 
seu poder de polícia, delegando um serviço essencial ao convívio 
em sociedade, no caso, a manutenção da segurança pública, a 
particulares.104  
 

No entanto, ainda continua discutível se a delegação 

administrativa do Estado ao ente privado é cabível ou não. Pois ao mesmo tempo 

em que a privatização não fere a constitucionalidade, fere o aspecto moral de ser 

o Estado legitimado a investir no poder de coação ao indivíduo que se sujeita a 

execução da pena.  

Ainda em relação a constitucionalidade da privatização, 

D’urso discorre: 

Quanto a constitucionalidade da proposta, partimos da premissa 
de que a Lei maior foi clara e o que ela não proibir, permitiu. E 
mais, na verdade, não se está transferindo a função jurisdicional 
do Estado para o empreendedor privado, que cuidará 
exclusivamente da função material da execução penal, vale dizer, 
o administrador particular será responsável pela comida, pela 
limpeza, pelas roupas, pela chamada hotelaria enfim, por serviços 
que são indispensáveis num presídio. Já a função jurisdicional, 
indelegável, permanece nas mãos do Estado, que por meio de 
seu órgão-juiz, determinará quando um homem poderá ser preso, 
quanto tempo assim ficará, quando e como ocorrerá punição e 

                                            
104  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008 
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quando o homem poderá sair da cadeia, numa preservação do 
poder de império do Estado, que é o único titular legitimado para o 
uso da força, dentro da observância da lei.105 

Desta forma, talvez seja incorreto usar o termo privatização 

em sentido amplo, pois transmite a idéia de transferência do poder estatal para 

iniciativa privada, já que a medida de Privatização Penitenciária, a ser adotado 

pelo Estado, refere-se apenas as necessidades do condenado e não ao poder do 

Estado em relação a imposição da pena. 

 

3.3 ASPECTO ÉTICO-MORAL DA PRIVATIZAÇÃO 

No aspecto ético-moral da privatização, cabe ressaltar se 

teriam as empresas privadas interesse em diminuir a criminalidade, ou apenas 

obter lucros, com a mão de obra do preso. 

Araújo Junior destaca que: 

Ao princípio ético da liberdade individual, corresponde garantia 
constitucional do direito à liberdade. Essa garantia reconhece, no 
âmbito da ordem jurídica, o comando ético segundo o qual não 
será moralmente válido a um homem exercer sobre outro qualquer 
espécie de poder, que se manifeste pela força. A única coação 
moralmente válida é a exercida pelo Estado através da imposição 
e execução de penas ou outras sanções.106 

O aspecto ético, neste ponto, confunde o aspecto jurídico 

constitucional e fundamenta a inconstitucionalidade da proposta de privatização. 

Destaca Neto que do ponto de vista ético será intolerável que um 
indivíduo, ademais exerce domínio sobre outro, aufira vantagem 
econômica, do trabalho carcerário. O trabalho, faz parte da 

                                            
105  D’URSO, Luiz Flávio Borges. Privatização de presídios. Consulex – Revista Jurídica, 
Brasília, ano 3, vol.1, n. 31, jul., 1999, p. 44-46. 
106  ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. Privatização das prisões. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. 
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natureza jurídica da pena, somente ao Estado será moralmente 
lícito obter receita desse trabalho.107 

Entende-se que a inconstitucionalidade da privatização fere 

a ética-moral, ferindo assim o principio da dignidade humana previsto na 

constituição.  

Neste sentido observa Araújo Junior: 

Portanto, o Estado, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de 
vista jurídico, não está legitimado para transferir a uma pessoa, 
natural ou jurídica, o poder de coação de que está investido e que 
é exclusivamente seu, por ser, tal poder, violador do direito de 
liberdade. 

Pela visão ética, um indivíduo exercer sobre outro o domínio, 

se valendo assim, de vantagem econômica, seria totalmente intolerável. 

Defende Araújo Junior que, “é de destacar-se, também que 

do ponto de vista ético será intolerável que um indivíduo, Ademais de exercer 

domínio sobre outro, aufira vantagem econômica, do trabalho carcerário.” 

Sabemos que o trabalho, faz parte da natureza da pena, 

mas a ONU estabelece nas Regras Mínimas para o Trabalho do Recluso, que o 

trabalho penitenciário não poderá ter caráter aflitivo. 

Em sua Regra 71 estabelece: 

71. 

1.O trabalho na prisão não deve ser penoso. 

[...] 

3.Trabalho suficiente de natureza útil será dado aos presos 

de modo a conservá-los ativos durante um dia normal de 

trabalho. 

4.Tanto quanto possível, o trabalho proporcionado será de 
                                            
107  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008 
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natureza que mantenha ou aumente as capacidades dos 

presos para ganharem honestamente a vida depois de 

libertados. 

5.Será proporcionado treinamento profissional em profissões 

úteis aos presos que dele tirarem proveito, especialmente 

aos presos jovens. [...]. 

Ainda em suas Regras Mínimas para Tratamento dos 

Reclusos, 73.1, a ONU, se opõe a privatização penitenciária, 

estabelecendo: 

73. 

1.As indústrias e granjas penitenciárias deverão ser dirigidas 

preferencialmente pela administração e não por 

empreiteiros privados. 

O Brasil tem como preceito ético o respeito às normas da 

ONU, respeitando, portanto as regras estabelecidas como os direitos humanos ao 

preso, sendo intolerável à ética-moral que exista proveito oneroso em cima da 

pena estabelecida ao condenado. 

 

3.4 REQUISITOS PARA A PRIVATIZAÇÃO 

A privatização penitenciária seria regida por normas já 

vigentes atualmente, como a lei de licitações e as normas das PPPs (Parceria 

Pública Privada). Os presos continuariam gozando dos mesmos direitos, previstos 

hoje, no Código Penal Brasileiro, Código de Processo Penal Brasileiro e a Lei de 

Execução Penal. A relação entre o Estado e a prisão privatizada, seria constituída 

através de contrato. 
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Segundo Prunes: 

As condições mínimas de prestação de serviço estabelecidas no 
contrato seriam: tamanho da cela, número de prisioneiros por 
cela, áreas para recreação e lazer, assistência médica, 
alimentação, reclamação de presos, condições de trabalho e 
situações de fuga e motins.108 

Por ser a privatização uma parceria público e privado, 

deverá esta seguir as condições da Lei que regulamenta a parceria, bem como a 

Lei de licitações, como já mencionado acima. 

O processo de privatizar presídios, pode ter várias 

modalidades, que vai da administração total da penitenciária ao financiamento e 

arrendamento da mesma.  

A doutrina aponta quatro modalidades distintas de 

envolvimento privado, como menciona Minhoto: 

a) o financiamento da construção de novos estabelecimentos; 

b) a administração do trabalho prisional (prisões industriais); 

c) a provisão de serviços penitenciários, tais como educação, 
saúde, profissionalização, alimentação, vestuário, etc; 

d) a administração total de estabelecimentos penitenciários, que 
pode ser contratada somente para a gestão de presídios já 
existentes, ou, combinando as várias modalidades, para o 
financiamento, construção e operação de novos 
estabelecimentos.109 

Sendo assim, o estabelecimento prisional que for privatizado 

poderá ser criado dentro dessas modalidades, respeitando a constitucionalidade 

da lei.  

 
                                            
108  PRUNES, Cândido Mendes. As Parcerias Públicos Privadas e a Gestão Prisional. 
Disponível em: www.institutoliberal.org.br/conteudo/download.asp?cdc=1633. Acessado em: 
02/06/2008. 
109  MINHOTO, Laurindo Dias. Privatização de Presídios e Criminalidade: A gestão da 
violência no capitalismo global. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 70. 
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3.5  VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PRIVATIZAÇÃO 

As vantagens e desvantagens da chamada “privatização dos 

presídios”, tem sido muito discutido. É unânime a posição de doutrinadores 

quanto à falência do atual sistema carcerário. Deixa claro que o Estado não 

comporta mais administrar tantos presídios, prova disso é a situação precária e 

desumana em que vivem os condenados a uma pena privativa de liberdade. Com 

um grande índice de corrupção e alvo de constantes rebeliões estampadas nos 

principais veículos da mídia, o Sistema Penitenciário Brasileiro necessita de um 

novo modelo.  

Feito esse diagnóstico, o próximo passo será questionar 

como resolver esse problema.  

Segundo Fernando Albino a resposta é fácil: 

Seria a construção de um grande número de penitenciárias 
modernas, bem equipadas, geridas por pessoal qualificado e bem 
pago, com pleno atendimento às exigências da legislação de 
execuções criminais e a salvo de ondas de violência interna. Essa 
análise que já foi feita há 20 anos não encontra respaldo em 
providências concretas do Estado (tanto União, quanto Estados 
membros da Federação), que caminha a passos de tartaruga 
diante da gravidade do problema.110 

No entanto, sabe-se que de forma alguma o Estado teria 

condições de arcar com esse custo, que se tornaria um enorme prejuízo em face 

de pessoas que pra sociedade de hoje não tem mais solução. 

As vantagens com a privatização são claras, o Estado teria o 

peso de sustentar os presos abolido, repassando assim aos entes privados a 

responsabilidade quanto a educação, vestimentas, alimentação, etc. Além de que 

o preso teria a oportunidade de se aperfeiçoar profissionalmente, podendo sair ao 

                                            
110

 http://www.albino.com.br/materias/ppp/A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20pres
%C3%ADdios.pdf. Acessado em: 03/06/2008. 
   



 

 

62 6
2 

termino do cumprimento de sua pena com uma profissão e ter assim, mais 

oportunidades quando reingressa-se a sociedade. 

Neste sentido salienta Barbieri: 

Por seu lado, a iniciativa privada diz ter mais procedimentos e 
técnicas para dar eficiência ao sistema. "Um traficante ganha 
dezenas de vezes mais do que o diretor de um presídio", diz 
Senna. "Mas conseguimos montar sistemas de monitoramento 
muito eficientes contra subornos, por exemplo." Além disso, ao 
oferecer serviços básicos como alimentação, higiene, atendimento 
médico, odontológico e jurídico, as empresas dizem reduzir os 
índices de insatisfação e eventuais rebeliões. 111 

Em conseqüência, uma rebelião dentro do cárcere traria ao 

ente privado prejuízo, visto que deverá este repor o que for danificado, tornando-

se, assim, uma desvantagem à administração privada. 

Outra desvantagem muito discutida é a perda do Estado em 

relação ao poder de aplicar da execução da pena, em seu caráter de coação. 

Outros aspectos preocupantes, que demonstram 

desvantagens na aplicação da privatização, a possibilidade de falência da 

empresa co-gestora, a possibilidade de que as empresas privadas possam cair 

nas mãos de crimes organizados, como também, se os entes privados teriam 

mesmo interesse na reabilitação dos delinqüentes. 

Como nos mostra Neto: 

Aspectos preocupantes ainda podem, a título meramente 
exemplificado, ser levantados, como, a possibilidade de falência 
da empresa co-gestora, outro empecílio que merece destaque, 
levantado pelo Ministro Evandro Lins e Silva, é o concernente a 
possibilidade real de que as empresas que irão administrar as 
prisões possam cair em mãos do crime organizado, e outro ponto 
importante se refere a dinâmica do processo de implementação 
das prisões privadas, do ponto de vista de que tais empresas 

                                            
111  Disponível em: http://www.meujornal.com.br/para/Jornal/materias/integra.aspx?id=34802. 
Acessado em 03/06/2008. 
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desejam mesmo manter detentos problemáticos, que demandam 
um custo alto no incremento de sua vigilância.112 

Desta forma, requer-se a observação de até que ponto, ra 

administração privada seria mais eficiente se comparada aos serviços públicos 

atualmente prestados. 

 

3.6  A PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS NOS ESTADOS DO PARANÁ E DO 

CEARÁ   

No Brasil, até o momento nunca houve uma penitenciária 

totalmente privatizada. 

O Estado do Paraná começou a construir presídios e 

entregá-los a empresas no ano de 1999, e em 2002 os serviços prestados aos 

presos já chegavam à 45%. Tendo como modelo de Penitenciária Privatizada a 

Penitenciária Industrial de Guarapuava, Paraná. 

Segundo Fernandes, “em 1999, o Paraná começou a 

construir presídios e entregá-los a empresas. Em 2002, 45% dos serviços 

prestados aos presos eram privatizados. A terceirização foi interrompida no fim de 

2006.“113 

Tem-se a participação privada na administração de 

presídios, também no estado do Ceará, na Penitenciária Industrial Regional do 

Cariri. 

 

 
                                            
112  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008 
 
113  FERNANDES, Nelito. Privatizar Resolve? Os presídios privados podem ser uma boa 
solução para a falta de vaga nas cadeias. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG76972-6009,00- RIVATIZAR+RESOLVE.html. 
Acessado em: 07/03/2008. 
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Para Fernandes: 

O melhor exemplo brasileiro está no Ceará. Dos 11 mil detentos 
do Estado, 1.549 são mantidos por empresas. O coordenador do 
sistema penitenciário cearense, Bento Laurindo, diz que os 
presídios privados são mais ágeis. Se quebra uma torneira, eles 
trocam logo. Num presídio do Estado, tem de haver licitação e, 
quando a torneira chega, dez já estão quebradas. Em relação às 
outras unidades, elas estão muito avançadas. 114 

O Projeto de Lei nº 51/2000, elaborado pela Assembléia 

Legislativa do Ceará, buscou autorizar a privatização dos presídios mantidos pelo 

Estado do Ceará, que acabou tendo a desaprovação da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação respectiva. 

Informa Neto que: 

Apesar da desaprovação do projeto de Lei n] 51/2000, o Estado 
do Ceará firmou contrato de privatização com a empresa que está 
a administrar um de nossos presídios, cabendo daí o 
questionamento sobre a necessidade de autorização legislativa 
para a tomada de iniciativas como a que ora se cogita.115 

O modelo atual de privatização, faz pouco pela reinserção 

do preso a sociedade, muitos deles voltam ao crime, mesmo com o envolvimento 

do ente privado no presídio. 

A ex-secretária nacional da Justiça, Elizabeth Sussekind 

menciona a respeito em uma entrevista a Revista Época: 

Os presídios privados são mais eficazes. Um agente penitenciário 
corrupto, se for público, no máximo é transferido. Se for privado, é 
demitido na hora. Há quem diga que custam mais, mas isso só 
acontece porque oferecem mais. Fui secretária e cansei de 
entregar alvará de soltura a quem ficou preso por quatro anos e 

                                            
114  FERNANDES, Nelito. Privatizar Resolve? Os presídios privados podem ser uma boa 
solução para a falta de vaga nas cadeias. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG76972-6009,00- RIVATIZAR+RESOLVE.html. 
Acessado em: 07/03/2008. 
115  NETO, Eduardo Araújo. Aspectos sobre a privatização dos presídios no Brasil. 
MP/CE. Disponível em: www.mp.ce.gov.br/artigos/print.asp?iCodigo=76 - 298k. Acessado em: 
07/03/2008 
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saiu da cadeia sem saber assinar o nome. Eles colocavam a 
digital no alvará porque o Estado foi incapaz de alfabetizá-los.116 

Neste mesmo sentido completa Fernandes: “os números 

comprovam que o modelo atual faz pouco pela ressocialização do preso: 60% 

deles voltam ao Crime. Mesmo tentativas de envolver o terceiro setor na questão 

carcerária deram errado.”117 

O Brasil, antes de decidir se privatiza de vez ou não o 

sistema carcerário, deve levar em consideração as causas de déficit de vagas, 

uma vez que a população carcerária cresce mais rápido que a população 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
116  Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG76972-6009,00-
PRIVATIZAR+RESOLVE.html. Acessado em: 07/03/2008. 
117  FERNANDES, Nelito. Privatizar Resolve? Os presídios privados podem ser uma boa 
solução para a falta de vaga nas cadeias. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG76972-6009,00- RIVATIZAR+RESOLVE.html. 
Acessado em: 07/03/2008. 
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PRISÕES LOTADAS 

O déficit de vagas nos presídios quase 
triplicou desde 2002. Para cada quatro 

presos há apenas três vagas 

 

Fonte: Centro de Estudos e Segurança e Cidadania  
da Universidade Cândido Mendes 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo investigar, à luz da 

doutrina e do ordenamento jurídico pátrio, a Privatização Penitenciária. 

O tema abordado, por ser de caráter relevante e atual, 

despertou interesse no âmbito do Direito Penal, entre tantos outros de igual 

importância, devido a crise em que se encontra hoje o Sistema Penitenciário 

Brasileiro. 

Muitos autores deram a devida atenção ao tema, que 

desperta interesse a sociedade e principalmente aqueles desprovidos de sua 

liberdade, que necessitam de um Sistema Penitenciário que reconheça sua 

dignidade humana. 

Nesta expectativa de um sistema que tenha seriedade, ao 

tratar de ressocializar o indivíduo que por algum motivo desviou sua índole do 

parâmetro aceitado pela sociedade, é que nasce este trabalho, dividido em três 

capítulos, permite algumas considerações que merecem uma atenção especial. 

O primeiro capítulo tratou a evolução do Sistema 

penitenciário, trazendo um esboço histórico, que demonstra a contribuição do 

Direito Penal para a desenvoltura da Execução da Pena, aprimorando o Sistema 

Penitenciário, com novos meios e Legislação específica, demonstrando assim, 

sua evolução ao longo do século, na tentativa de tornar a Execução Penal mais 

humana, oferecendo um certo grau de dignidade aos reclusos que cumprem pena 

no nosso país. 

Destacou-se ainda que no Sistema Penitenciário do Brasil, 

predomina o Sistema Progressivo e a pena de prisão como principal forma de 

punir. 
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O segundo Capítulo destinou-se especificamente ao Sistema 

Penitenciário Brasil, demonstrando a realidade e de que forma sua execução é 

estabelecida. 

Destacando ainda, que diante de diversas formas de punir 

originou-se a Pena Privativa de Liberdade e o sistema punitivo progressivo, de 

maneira a ser executado em diversos estabelecimentos, sendo que todos são 

regulados por legislação específica, como CP, CPP e a LEP, dando desta forma, 

suporte doutrinário ao desenvolvimento monográfico. 

No terceiro e último capítulo, estudou-se a visão dos autores 

perante a constitucionalidade e inconstitucionalidade da Privatização 

Penitenciária, bem como as suas vantagens e desvantagens e também, os 

exemplos de penitenciárias privatizadas em nosso país. 

 

Como desafios desta investigação científica foram 

elaboradas hipóteses, que serão analisadas a seguir, com base no resultado da 

pesquisa. 

Primeira hipótese: A privatização dos presídios contraria a 

legislação brasileira. 

Análise da primeira hipótese: A legislação brasileira, em 

nenhum momento proíbe a privatização das penitenciárias, apenas não há uma 

regulamentação que defina regras para que uma penitenciária seja privatizada. 

Tanto não proíbe, que exemplos foram citados, de uma tentativa de adaptação 

para a privatização.  

Segunda hipótese: Com a privatização dos presídios o 

Estado entrega o jus puniendi à iniciativa privada. 

Análise da segunda hipótese: a privatização da 

penitenciárias, em um modelo brasileiro, não passaria poderes ao ente privado, 
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no que diz respeito a execução da pena, mas sim, o poder administrativo das 

penitenciárias e não o judicial, que continuaria no poder do Estado. 

Terceira hipótese: A privatização do sistema prisional 

colabora para a diminuição da reincidência na prática criminosa.  

Análise da terceira hipótese: o nosso país, passa por 

problemas crônicos no que diz respeito a administração das penitenciárias, que 

hoje, não suportam mais a quantidade de delinquentes encarcerados, sem 

condições de por em prática o trabalho de ressocialização do condenado a uma 

pena privativa de liberdade. A participação do ente privado, na administração das 

penitenciária, resolveria a prática do trabalho para a reeducação do condenado e 

sua reinserção no convívio social. 

É evidente que o estudo do tema desta Monografia que foi 

fundamentada na investigação científica, não tem encerramento, por exigir 

atualizações permanentes e pesquisa, inclusive para a contribuição da ciência do 

Direito. 

Ao pesquisador, foram atingidos os objetivos pessoais, das 

diversas partes do tema. Fica o desejo, de que este trabalho sirva para estimular 

a pesquisa do tema, visando a construção de um direito, que esteja sempre em 

evolução e defender os direitos humanos, distribuindo mais justiça e paz social. 
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ANEXOS 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 
PROJETO DE LEI Nº 714, DE 1999 
(Apenso o PL 2.003 de 1999) 
 
Altera a redação dos arts. 91 e 93 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal, e dispõe sobre a 
Privatização das Colônias Agrícolas, 
Industriais e das Casas do Albergado. 
 
Autor: Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA 
Relator: Deputado LUIZ ANTONIO 
FLEURY 
 
I - RELATÓRIO 
A proposição em questão tem por objetivo alterar a Lei 
de Execução Penal para permitir que Colônias Agrícolas, Industriais ou 
similares e as Casas do Albergado possam ser administradas pela iniciativa 
privada, mediante concessão do Poder Público. 
A autorização das concessões seria das Varas de 
Execução Penal com jurisdição sobre as áreas onde serão edificados os 
estabelecimentos penais. 
O art. 3º do projeto faz extenso rol de exigências a 
serem cumpridas pelo particular contratante. 
Apensado à proposição inicial foi o PL 2.003/99, que 
pura e simplesmente autoriza o Poder Público, mediante concessão, a 
2 
outorga da prestação de serviços penitenciários a pessoas jurídicas de 
direito privado. 
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com Parecer Vencedor do Deputado Júlio Delgado, rejeitou tanto a 
proposta principal quanto a que lhe foi apensada. 
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio 
aprovou por maioria o PL 714/99, com emenda que condiciona a concessão 
dos serviços à precedência de licitação do tipo técnica e preço ou do tipo 
menor preço; e rejeitou o PL 2.003/99. 
Cabe a esta CCJR o pronunciamento quanto à 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, nos termos 
regimentais. 
É o relatório. 
 
II - VOTO DO RELATOR 
Os projetos de lei em apreço atendem aos 
pressupostos de constitucionalidade relativos à competência da União (art. 
22 da CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF) e à legitimidade de 
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iniciativa (art. 61 da CF). 
Não há reparos a serem feitos quanto à juridicidade. 
Quanto à técnica legislativa, as proposições não 
observam o art. 7º da LC 95/98, que diz que o primeiro artigo do texto deve 
indicar o objeto da lei e seu respectivo âmbito de aplicação. O PL 2003/99 
insere ao final do artigo as letras “NR” que são destinadas apenas a 
dispositivos com nova redação e não a novos dispositivos. 
No mérito, sou favorável à outorga de concessão da 
prestação de serviços penitenciários a pessoas jurídicas de direito privado. 
Diga-se de passagem, tal prática já não é mais novidade no Brasil. Desde o 
ano de 1999 o município de Guarapuava, no Paraná, possui uma 
penitenciária com serviços terceirizados que garantem o funcionamento da 
3 
penitenciária e fornecem, desde recursos humanos e material de 
hospedagem, manutenção, segurança, alimentação, saúde, recreação até 
terapia ocupacional com acompanhamento psicológico e reciclagem 
educacional e profissional dos detentos. 
Também no Ceará, em Juazeiro do Norte, há um 
presídio que funciona nesses moldes desde o ano de 2000. 
O funcionamento desses presídios, por si só, já 
demonstram a desnecessidade de lei federal que os autorize. É que na 
realidade, a execução penal é da competência do Estado-membro. Todavia, 
como há certa celeuma em torno do assunto, é bom que a lei permita, 
expressamente, o seu funcionamento. 
Como bem salientou o ilustre Relator da Comissão de 
Economia, Indústria e Comércio, não se trata de permitir que a liberdade 
humana venha a servir como fonte de lucros para os empresários privados, 
pois, “na verdade, a subtração da liberdade ocorre por imposição judicial em 
casos onde tenha ocorrido a infringência de dispositivos legais ou de 
normas socialmente aceitas. Obviamente, o cumprimento das penas deve 
se dar em condições de respeito à dignidade humana do sentenciado, uma 
vez que ele deve ser privado da liberdade mas não de seus direitos básicos 
como ser humano” e “a observação da realidade atual do sistema carcerário 
brasileiro permite-nos afirmar que, seguramente, isso não é o que ocorre 
com nossos presos”. 
O PL 714/99, rejeitado na Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Público e aprovado na Comissão de Economia, 
Indústria e Comércio com emenda, permite que apenas as Colônias 
Agrícolas, Industriais ou Similares e as Casas do Albergado possam ser 
administradas pela iniciativa privada e faz extenso rol de exigências que 
melhor estariam no próprio contrato de concessão. Já o PL 2003/99, 
rejeitado em ambas as Comissões, não faz nenhuma referência ao tipo de 
estabelecimento prisional, adequando-se, dessa forma, à peculiaridades de 
cada caso, razão pela qual penso que deva ser aprovado este último. 
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, inadequação da técnica legislativa e no mérito pela rejeição do 
PL 714/99, inclusive da emenda a ele apresentada pela Comissão de 
Economia, Indústria e Comércio e pela constitucionalidade, juridicidade, 
4 
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técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do PL 2003/99, com o 
substitutivo que apresento. 
Sala da Comissão, em 6 de novembro de 2003. 
Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY 
Relator 
309431.110 
5 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2003, DE 1999 
Dispõe sobre a prestação de 
serviços penitenciários por pessoas 
jurídicas de direito privado. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei permite a concessão de 
prestação de serviços penitenciários a pessoas jurídicas de direito 
privado. 
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
passa a vigorar com acrescida do seguinte art. 86-A: 
“Art. 86-A. O Poder Público, mediante concessão, 
poderá outorgar a prestação de serviços penitenciários a pessoas 
jurídicas de direito privado.” 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
Sala da Comissão, em 6 de novembro de 2003. 
Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY 
Relator 
309431.110 
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REGRAS MÍNIMAS PARA O 
TRATAMENTO DE PRISIONEIROS 

 
 
Adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 
Tratamento de Delinqüentes, realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo 
Conselho Econômico e Social da ONU através da sua resolução 663 C I (XXIV), 
de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de maio de 
1977. Em 25 de maio de 1984, através da resolução 1984/47, o Conselho 
Econômico e Social aprovou treze procedimentos para a aplicação efetiva das 
Regras Mínimas (anexo). 
 
 
Observações preliminares 
 
1. O objetivo das presentes regras não é descrever detalhadamente um sistema 
penitenciário modelo, mas apenas 
estabelecer - inspirando-se em conceitos geralmente admitidos em nossos 
tempos e nos elementos essenciais dos 
sistemas contemporâneos mais adequados - os princípios e as regras de uma 
boa organização penitenciária e da prática 
relativa ao tratamento de prisioneiros. 
 
2. É evidente que devido a grande variedade de condições jurídicas, sociais, 
econômicas e geográficas existentes no 
mundo, todas estas regras não podem ser aplicadas indistintamente em todas as 
partes e a todo tempo. Devem, contudo, 
servir para estimular o esforço constante com vistas à superação das dificuldades 
práticas que se opõem a sua aplicação, 
na certeza de que representam, em seu conjunto, as condições mínimas 
admitidas pelas Nações Unidas. 
 
3. Por outro lado, os critérios que se aplicam às matérias referidas nestas regras 
evoluem constantemente e, portanto, não 
tendem a excluir a possibilidade de experiências e práticas, sempre que as 
mesmas se ajustem aos princípios e propósitos 
que emanam do texto das regras. De acordo com esse espírito, a administração 
penitenciária central sempre poderá 
autorizar qualquer exceção às regras. 
 
4. 
1.A primeira parte das regras trata das matérias relativas à administração geral 
dos estabelecimentos penitenciários e 
é aplicável a todas as categorias de prisioneiros, criminais ou civis, em regime de 
prisão preventiva ou já condenados, 
incluindo aqueles que tenham sido objeto de medida de segurança ou de medida 
de reeducação ordenada por um 
juiz. 
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2.A segunda parte contém as regras que são aplicáveis somente às categorias de 
prisioneiros a que se refere cada 
seção. Entretanto, as regras da seção A, aplicáveis aos presos condenados, 
serão igualmente aplicáveis às 
categorias de presos a que se referem as seções B, C e D, sempre que não 
sejam contraditórias com as regras 
específicas dessas seções e sob a condição de que sejam proveitosas para tais 
prisioneiros. 
 
5. 
1.Estas regras não estão destinadas a determinar a organização dos 
estabelecimentos para delinquentes juvenis 
(estabelecimentos Borstal, instituições de reeducação etc.). Todavia, de um modo 
geral, pode-se considerar que a 
primeira parte destas regras mínimas também é aplicável a esses 
estabelecimentos. 
 
2.A categoria de prisioneiros juvenis deve compreender, em qualquer caso, os 
menores sujeitos à jurisdição de 
menores. Como norma geral, os delinquentes juvenis não deveriam ser 
condenados a penas de prisão. 
 
 
PARTE I 
 
Regras de aplicação geral 
 
Princípio Fundamental 
 
6. 
1.As regras que se seguem deverão ser aplicadas imparcialmente. Não haverá 
discriminação alguma baseada em raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, origem 
nacional ou social, fortuna, nascimento 
ou em qualquer outra situação. 
 
2.Ao contrário, é necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais 
do grupo a que pertença o preso. 
 
 
Registro 
 
7. 
1.Em todos os lugares em que haja pessoas detidas, deverá existir um livro oficial 
de registro, atualizado, contendo 
páginas numeradas, no qual serão anotados, relativamente a cada preso: 
 
a.A informação referente a sua identidade; 
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b.As razões da sua detenção e a autoridade competente que a ordenou; 
c.O dia e a hora da sua entrada e da sua saída. 
 
2.Nenhuma pessoa deverá ser admitida em um estabelecimento prisional sem 
uma ordem de detenção válida, cujos 
dados serão previamente lançados no livro de registro. 
 
 
Separação de categorias 
 
8. As diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em estabelecimentos 
prisionais separados ou em diferentes 
zonas de um mesmo estabelecimento prisional, levando-se em consideração seu 
sexo e idade, seus antecedentes, as 
razões da detenção e o tratamento que lhes deve ser aplicado. Assim é que: 
 
a.Quando for possível, homens e mulheres deverão ficar detidos em 
estabelecimentos separados; em 
estabelecimentos que recebam homens e mulheres, o conjunto dos locais 
destinados às mulheres deverá estar 
completamente separado; 
b.As pessoas presas preventivamente deverão ser mantidas separadas dos 
presos condenados; 
c.Pessoas presas por dívidas ou por outras questões de natureza civil deverão 
ser mantidas separadas das pessoas 
presas por infração penal; 
d.Os presos jovens deverão ser mantidos separados dos presos adultos. 
 
 
Locais destinados aos presos 
 
9. 
1.As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno não deverão ser 
ocupadas por mais de um preso. Se, por 
razões especiais, tais como excesso temporário da população carcerária, for 
indispensável que a administração 
penitenciária central faça exceções a esta regra, deverá evitar-se que dois 
reclusos sejam alojados numa mesma 
cela ou quarto individual. 
 
2.Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes deverão ser ocupados por 
presos cuidadosamente escolhidos e 
reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nessas condições. Durante 
a noite, deverão estar sujeitos a 
uma vigilância regular, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em que se 
encontram detidos. 
 
10. Todas os locais destinados aos presos, especialmente aqueles que se 
destinam ao alojamento dos presos durante a 
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noite, deverão satisfazer as exigências da higiêne, levando-se em conta o clima, 
especialmente no que concerne ao volume 
de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. 11. Em todos os 
locais onde os presos devam viver ou 
trabalhar: 
 
a.As janelas deverão ser suficientemente grandes para que os presos possam ler 
e trabalhar com luz natural, e deverão 
estar dispostas de modo a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação 
artificial. 
b.A luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar sem 
prejudicar a visão. 
 
12. As instalações sanitárias deverão ser adequadas para que os presos possam 
satisfazer suas necessidades naturais no 
momento oportuno, de um modo limpo e decente. 
 
13. As instalações de banho deverão ser adequadas para que cada preso possa 
tomar banho a uma temperatura adaptada 
ao clima, tão freqüentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com a 
estação do ano e a região geográfica, 
mas pelo menos uma vez por semana em um clima temperado. 
 
14. Todos os locais de um estabelecimento penitenciário freqüentados 
regularmente pelos presos deverão ser mantidos e 
conservados escrupulosamente limpos. 
 
 
Higiene pessoal 
 
15. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, ser-
lhes-ão fornecidos água e os artigos de 
higiene necessários à sua saúde e limpeza. 
 
16. Serão postos à disposição dos presos meios para cuidarem do cabelo e da 
barba, a fim de que possam se apresentar 
corretamente e conservem o respeito por si mesmos; os homens deverão poder 
barbear-se com regularidade. 
 
 
Roupas de vestir, camas e roupas de cama 
 
17. 
1.Todo preso a quem não seja permitido vestir suas próprias roupas, deverá 
receber as apropriadas ao clima e em 
quantidade suficiente para manter-se em boa saúde. Ditas roupas não poderão 
ser, de forma alguma, degradantes ou 
humilhantes. 
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2.Todas as roupas deverão estar limpas e mantidas em bom estado. A roupa de 
baixo será trocada e lavada com a 
frequência necessária à manutenção da higiêne. 
 
3.Em circunstâncias excepcionais, quando o preso necessitar afastar-se do 
estabelecimento penitenciário para fins 
autorizados, ele poderá usar suas próprias roupas, que não chamem atenção 
sobre si. 
 
18. Quando um preso for autorizado a vestir suas próprias roupas, deverão ser 
tomadas medidas para se assegurar que, 
quando do seu ingresso no estabelecimento penitenciário, as mesmas estão 
limpas e são utilizáveis. 
 
19. Cada preso disporá, de acordo com os costumes locais ou nacionais, de uma 
cama individual e de roupa de cama 
suficiente e própria, mantida em bom estado de conservação e trocada com uma 
freqüência capaz de garantir sua limpeza. 
 
 
Alimentação 
 
20. 
1.A administração fornecerá a cada preso, em horas determinadas, uma 
alimentação de boa qualidade, bem preparada 
e servida, cujo valor nutritivo seja suficiente para a manutenção da sua saúde e 
das suas forças. 
 
2.Todo preso deverá ter a possibilidade de dispor de água potável quando dela 
necessitar. 
 
 
Exercícios físicos 
 
21. 
1.O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, se o tempo permitir, pelo 
menos uma hora por dia para fazer 
exercícios apropriados ao ar livre. 
 
2.Os presos jovens e outros cuja idade e condição física o permitam, receberão 
durante o período reservado ao 
exercício uma educação física e recreativa. Para este fim, serão colocados à 
disposição dos presos o espaço, as 
instalações e os equipamentos necessários. 
 
 
Serviços médicos 
 
22. 
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1.Cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição os serviços de pelo 
menos um médico qualificado, que 
deverá ter certos conhecimentos de psiquiatria. Os serviços médicos deverão ser 
organizados em estreita ligação 
com a administração geral de saúde da comunidade ou nação. Deverão incluir um 
serviço de psiquiatria para o 
diagnóstico, e em casos específicos, para o tratamento de estados de anomalia. 
 
2.Os presos doentes que necessitem tratamento especializado deverão ser 
transferidos para estabelecimentos 
especializados ou para hospitais civis. Quando existam facilidades hospitalares 
em um estabelecimento prisional, o 
respectivo equipamento, mobiliário e produtos farmacêuticos serão adequados 
para o tratamento médico dos presos 
doentes, e deverá haver pessoal devidamente qualificado. 
 
3.Cada preso poderá servir-se dos trabalhos de um dentista qualificado. 
 
23. 
1.Nos estabelecimentos prisionais para mulheres devem existir instalações 
especiais para o tratamento de presas 
grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que 
seja possível, deverão ser tomadas 
medidas para que o parto ocorra em um hospital civil. Se a criança nascer num 
estabelecimento prisional, tal fato 
não deverá constar no seu registro de nascimento. 
 
2.Quando for permitido às mães presas conservar as respectivas crianças, 
deverão ser tomadas medidas para 
organizar uma creche, dotada de pessoal qualificado, onde as crianças possam 
permanecer quando não estejam ao 
cuidado das mães. 
 
24. O médico deverá ver e examinar cada preso o mais depressa possível após a 
sua admissão no estabelecimento 
prisional e depois, quando necessário, com o objetivo de detectar doenças físicas 
ou mentais e de tomar todas as medidas 
necessárias para o respectivo tratamento; de separar presos suspeitos de 
doenças infecciosas ou contagiosas; de anotar 
deformidades físicas ou mentais que possam constituir obstáculos à reabilitação 
dos presos, e de determinar a capacidade 
de trabalho de cada preso. 
 
25. 
1.O médico deverá tratar da saúde física e mental dos presos e deverá 
diariamente observar todos os presos doentes e 
os que se queixam de dores ou mal-estar, e qualquer preso para o qual a sua 
atenção for chamada. 
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2.O médico deverá informar o diretor quando considerar que a saúde física ou 
mental de um preso tenha sido ou venha 
a ser seriamente afetada pelo prolongamento da situação de detenção ou por 
qualquer condição específica dessa 
situação de detenção. 
 
26. 
1.O médico deverá regularmente inspecionar e aconselhar o diretor sobre: 
a.A quantidade, qualidade, preparação e serviço da alimentação; 
b.A higiene e limpeza do estabelecimento prisional e dos presos; 
c.As condições sanitárias, aquecimento, iluminação e ventilação do 
estabelecimento prisional; 
d.A adequação e limpeza da roupa de vestir e de cama dos presos; 
e.A observância das regras concernentes à educação física e aos desportos, 
quando não houver pessoal 
técnico encarregado destas atividades. 
 
2.O diretor levará em consideração os relatórios e os pareceres que o médico lhe 
apresentar, de acordo com as regras 
25(2) e 26, e no caso de concordar com as recomendações apresentadas tomará 
imediatamente medidas no sentido 
de pôr em prática essas recomendações; se as mesmas não estiverem no âmbito 
da sua competência, ou caso não 
concorde com elas, deverá imediatamente enviar o seu próprio relatório e o 
parecer do médico a uma autoridade 
superior. 
 
 
Disciplina e sanções 
 
27. A disciplina e a ordem serão mantidas com firmeza, mas sem impor mais 
restrições do que as necessárias à 
manutenção da segurança e da boa organização da vida comunitária. 
 
28. 
1.Nenhum preso pode ser utilizado em serviços que lhe sejam atribuídos em 
consequência de medidas disciplinares. 
 
2.Esta regra, contudo, não impedirá o conveniente funcionamento de sistemas 
baseados na autogestão, nos quais 
atividades ou responsabilidades sociais, educacionais ou esportivas específicas 
podem ser confiadas, sob adequada 
supervisão, a presos reunidos em grupos com objetivos terapêuticos. 
 
29. A lei ou regulamentação emanada da autoridade administrativa competente 
determinará, para cada caso: 
 
a.O comportamento que constitua falta disciplinar; 
b.Os tipos e a duração da punição a aplicar; 
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c.A autoridade competente para impor tal punição. 
 
30. 
1.Nenhum preso será punido senão de acordo com a lei ou regulamento, e nunca 
duas vezes pelo mesmo crime. 
 
2.Nenhum preso será punido a não ser que tenha sido informado do crime de que 
é acusado e lhe seja dada uma 
oportunidade adequada para apresentar defesa. A autoridade competente 
examinará o caso exaustivamente. 
 
3) Quando necessário e possível, o preso será autorizado a defender-se por meio 
de um intérprete. 
 
31. Serão absolutamente proibidos como punições por faltas disciplinares os 
castigos corporais, a detenção em cela escura 
e todas as penas cruéis, desumanas ou degradantes. 
 
32. 
a.As penas de isolamento e de redução de alimentação não deverão nunca ser 
aplicadas, a menos que o médico tenha 
examinado o preso e certificado por escrito que ele está apto para as suportar. 
 
b.O mesmo se aplicará a qualquer outra punição que possa ser prejudicial à 
saúde física ou mental de um preso. Em 
nenhum caso deverá tal punição contrariar ou divergir do princípio estabelecido 
na regra 31. 
 
c.O médico visitará diariamente os presos sujeitos a tais punições e aconselhará 
o diretor caso considere necessário 
terminar ou alterar a punição por razões de saúde física ou mental. 
 
 
Instrumentos de coação 
 
33. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de 
força nunca deve ser aplicada como 
punição. Correntes e ferros também não serão usados como instrumentos de 
coação. Quaisquer outros instrumentos de 
coação não serão usados, exceto nas seguintes circunstâncias: 
 
a.Como precaução contra fuga durante uma transferência, desde que sejam 
retirados quando o preso comparecer 
perante uma autoridade judicial ou administrativa; 
 
b.Por razões médicas e sob a supervisão do médico; 
 
c.Por ordem do diretor, se outros métodos de controle falharem, a fim de evitar 
que o preso se moleste a si mesmo, a 
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outros ou cause estragos materiais; nestas circunstâncias, o diretor consultará 
imediatamente o médico e informará 
à autoridade administrativa superior. 
 
34. As normas e o modo de utilização dos instrumentos de coação serão 
decididos pela administração prisional central. 
Tais instrumentos não devem ser impostos senão pelo tempo estritamente 
necessário. 
 
 
Informação e direito de queixa dos presos 
 
35. 
1.Quando for admitido, cada preso receberá informação escrita sobre o regime 
prisional para a sua categoria, sobre os 
regulamentos disciplinares do estabelecimento e os métodos autorizados para 
obter informações e para formular 
queixas; e qualquer outra informação necessária para conhecer os seus direitos e 
obrigações, e para se adaptar à 
vida do estabelecimento. 
 
2.Se o preso for analfabeto, tais informações ser-lhe-ão comunicadas oralmente. 
 
36. 
1.Todo preso terá, em cada dia de trabalho, a oportunidade de apresentar 
pedidos ou queixas ao diretor do 
estabelecimento ou ao funcionário autorizado a representá-lo. 
 
2.As petições ou queixas poderão ser apresentadas ao inspetor de prisões 
durante sua inspeção. O preso poderá falar 
com o inspetor ou com qualquer outro funcionário encarregado da inspeção sem 
que o diretor ou qualquer outro 
membro do estabelecimento se faça presente. 
 
3.Todo preso deve ter autorização para encaminhar, pelas vias prescritas, sem 
censura quanto às questões de mérito 
mas na devida forma, uma petição ou queixa à administração penitenciária 
central, à autoridade judicial ou a qualquer 
outra autoridade competente. 
 
4.A menos que uma solicitação ou queixa seja evidentemente temerária ou 
desprovida de fundamento, a mesma deverá 
ser examinada sem demora, dando-se uma resposta ao preso no seu devido 
tempo. 
 
 
Contatos com o mundo exterior 
 
37. Os presos serão autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar-se 
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periodicamente com as suas famílias e com 
amigos de boa reputação, quer por correspondência quer através de visitas. 
 
38. 
1.Aos presos de nacionalidade estrangeira, serão concedidas facilidades 
razoáveis para se comunicarem com os 
representantes diplomáticos e consulares do Estado a que pertencem. 
 
2.A presos de nacionalidade de Estados sem representação diplomática ou 
consular no país, e a refugiados ou 
apátridas, serão concedidas facilidades semelhantes para comunicarem-se com 
os representantes diplomáticos do 
Estado encarregado de zelar pelos seus interesses ou com qualquer entidade 
nacional ou internacional que tenha 
como tarefa a proteção de tais indivíduos. 
 
39. Os presos serão mantidos regularmente informados das notícias mais 
importantes através da leitura de jornais, 
periódicos ou publicações especiais do estabelecimento prisional, através de 
transmissões de rádio, conferências ou 
quaisquer outros meios semelhantes, autorizados ou controlados pela 
administração. 
 
 
Biblioteca 
 
40. Cada estabelecimento prisional terá uma biblioteca para o uso de todas as 
categorias de presos, devidamente provida 
com livros de recreio e de instrução, e os presos serão estimulados a utilizá-la. 
 
 
Religião 
 
41. 
1.Se o estabelecimento reunir um número suficiente de presos da mesma religião, 
um representante qualificado dessa 
religião será nomeado ou admitido. Se o número de presos o justificar e as 
condições o permitirem, tal serviço será 
na base de tempo completo. 
 
2.Um representante qualificado, nomeado ou admitido nos termos do parágrafo 1, 
será autorizado a celebrar serviços 
religiosos regulares e a fazer visitas pastorais particulares a presos da sua 
religião, em ocasiões apropriadas. 
 
3.Não será recusado o acesso de qualquer preso a um representante qualificado 
de qualquer religião. Por outro lado, 
se qualquer preso levantar objeções à visita de qualquer representante religioso, 
sua posição será inteiramente 
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respeitada. 
 
42. Tanto quanto possível, cada preso será autorizado a satisfazer as 
necessidades de sua vida religiosa, assistindo aos 
serviços ministrados no estabelecimento ou tendo em sua posse livros de rito e 
prática religiosa da sua crença. 
 
 
Depósitos de objetos pertencentes aos presos 
 
43. 
1.Quando o preso ingressa no estabelecimento prisional, o dinheiro, os objetos de 
valor, roupas e outros bens que lhe 
pertençam, mas que não possam permanecer em seu poder por força do 
regulamento, serão guardados em um lugar 
seguro, levantando-se um inventário de todos eles, que deverá ser assinado pelo 
preso. Serão tomadas as medidas 
necessárias para que tais objetos se conservem em bom estado. 
 
2.Os objetos e o dinheiro pertencentes ao preso ser-lhe-ão devolvidos quando da 
sua liberação, com exceção do 
dinheiro que ele foi autorizado a gastar, dos objetos que tenham sido remetidos 
para o exterior do estabelecimento, 
com a devida autorização, e das roupas cuja destruição haja sido decidida por 
questões higiênicas. O preso assinará 
um recibo dos objetos e do dinheiro que lhe forem restituídos. 
 
3.Os valores e objetos enviados ao preso do exterior do estabelecimento prisional 
serão submetidos às mesmas 
regras. 
 
4.Se o preso estiver na posse de medicamentos ou de entorpecentes no 
momento do seu ingresso no estabelecimento 
prisional, o médico decidirá que uso será dado a eles. 
 
 
Notificação de morte, doenças e transferências 
 
44. 
1.No caso de morte, doença ou acidente grave, ou da transferência do preso para 
um estabelecimento para doentes 
mentais, o diretor informará imediatamente o cônjuge, se o preso for casado, ou o 
parente mais próximo, e informará, 
em qualquer caso, a pessoa previamente designada pelo preso. 
 
2.Um preso será informado imediatamente da morte ou doença grave de qualquer 
parente próximo. No caso de doença 
grave de um parente próximo, o preso será autorizado, quando as circunstâncias 
o permitirem, a visitá-lo, escoltado 
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ou não. 
 
3.Cada preso terá o direito de informar imediatamente à sua família sobre sua 
prisão ou transferência para outro 
estabelecimento prisional. 
 
 
Transferência de presos 
 
45. 
1.Quando os presos estiverem sendo transferidos para outro estabelecimento 
prisional, deverão ser vistos o menos 
possível pelo público, e medidas apropriadas serão adotadas para protegê-los 
contra qualquer forma de insultos, 
curiosidade e publicidade. 
 
2.Será proibido o traslado de presos em transportes com ventiliação ou 
iluminação deficientes, ou que de qualquer 
outro modo possam submetê-los a sacrifícios desnecessários. 
 
3.O transporte de presos será efetuado às expensas da administração, em 
condições iguais para todos eles. 
 
 
Pessoal penitenciário 
 
46. 
1.A administração penitenciária escolherá cuidadosamente o pessoal de todas as 
categorias, posto que, da 
integridade, humanidade, aptidão pessoal e capacidade profissional desse 
pessoal, dependerá a boa direção dos 
estabelecimentos penitenciários. 
 
2.A administração penitenciária esforçar-se-á constantemente por despertar e 
manter no espírito do pessoal e na 
opinião pública a convicção de que a função penitenciária constitui um serviço 
social de grande importância e, sendo 
assim, utilizará todos os meios apropriados para ilustrar o público. 
 
3.Para lograr tais fins, será necessário que os membros trabalhem com 
exclusivadade como funcionários 
penitenciários profissionais, tenham a condição de funcionários públicos e, 
portanto, a segurança de que a 
estabilidade em seu emprego dependerá unicamente da sua boa conduta, da 
eficácia do seu trabalho e de sua 
aptidão física. A remuneração do pessoal deverá ser adequada, a fim de se obter 
e conservar os serviços de homens 
e mulheres capazes. Determinar-se-á os benefícios da carreira e as condições do 
serviço tendo em conta o caráter 
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penoso de suas funções. 
 
47. 
1.Os membros do pessoal deverão possuir um nível intelectual satisfatório. 
 
2.Os membros do pessoal deverão fazer, antes de ingressarem no serviço, um 
curso de formação geral e especial, e 
passar satisfatoriamente pelas provas teóricas e práticas. 
 
3.Após seu ingresso no serviço e durante a carreira, os membros do pessoal 
deverão manter e melhorar seus 
conhecimentos e sua capacidade profissionais fazendo cursos de 
aperfeiçoamento, que se organizarão 
periodicamente. 
 
48. Todos os membros do pessoal deverão conduzir-se e cumprir suas funções, 
em qualquer circunstância, de modo a que 
seu exemplo inspire respeito e exerça uma influência benéfica sobre os presos. 
 
49. 
1.Na medida do possível dever-se-á agregar ao pessoal um número suficiente de 
especialistas, tais como psiquiatras, 
psicólogos, assistentes sociais, professores e instrutores técnicos. 
 
2.Os serviços dos assistentes sociais, dos professores e instrutores técnicos 
deverão ser mantidos permanentemente, 
sem que isto exclua os serviços de auxiliares a tempo parcial ou voluntários. 
 
50. 
1.O diretor do estabelecimento prisional deverá estar devidamente qualificado 
para sua função por seu caráter, sua 
capacidade administrativa, uma formação adequada e por sua experiência na 
matéria. 
 
2.O diretor deverá consagrar todo o seu tempo à sua função oficial, que não 
poderá ser desempenhada com restrição 
de horário. 
 
3.O diretor deverá residir no estabelecimento prisional ou perto dele. 
 
4.Quando dois ou mais estabelecimentos estejam sob a autoridade de um único 
diretor, este os visitará com 
freqüência. Cada um desses estabelecimentos estará dirigido por um funcionário 
responsável residente no local. 
 
51. 
1.O diretor, o subdiretor e a maioria do pessoal do estabelecimento prisional 
deverão falar a língua da maior parte dos 
reclusos ou uma língua compreendida pela maior parte deles. 
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2.Recorrer-se-á aos serviços de um intérprete toda vez que seja necessário. 
 
52. 
1.Nos estabelecimentos prisionais cuja importância exija o serviço contínuo de um 
ou vários médicos, pelo menos um 
deles residirá no estabelecimento ou nas suas proximidades. 
 
2.Nos demais estabelecimentos, o médico visitará diariamente os presos e 
residirá próximo o bastante do 
estabelecimento para acudir sem demora toda vez que se apresente um caso 
urgente. 
 
53. 
1.Nos estabelecimentos mistos, a seção das mulheres estará sob a direção de um 
funcionário responsável do sexo 
feminino, a qual manterá sob sua guarda todas as chaves de tal seção. 
 
2.Nenhum funcionário do sexo masculino ingressará na seção feminina 
desacompanhado de um membro feminino do 
pessoal. 
 
3.A vigilância das presas será exercida exclusivamente por funcionários do sexo 
feminino. Contudo, isto não excluirá 
que funcionários do sexo masculino, especialmente os médicos e o pessoal de 
ensino, desempenhem suas funções 
profissionais em estabelecimentos ou seções reservadas às mulheres. 
 
54. 
1.Os funcionários dos estabelecimentos prisionais não usarão, nas suas relações 
com os presos, de força, exceto em 
legítima defesa ou em casos de tentativa de fuga, ou de resistência física ativa ou 
passiva a uma ordem 
fundamentada na lei ou nos regulamentos. Os funcionários que tenham que 
recorrer à força, não devem usar senão a 
estritamente necessária, e devem informar imediatamente o incidente ao diretor 
do estabelecimento prisional. 
 
2.Será dado aos guardas da prisão treinamento físico especial, a fim de habilitá-
los a dominarem presos agressivos. 
 
3.Exceto em circunstâncias especiais, os funcionários, no cumprimento de 
funções que impliquem contato direto com 
os presos, não deverão andar armados. Além disso, não será fornecida arma a 
nenhum funcionário sem que o 
mesmo tenha sido previamente adestrado no seu manejo. 
 
 
Inspeção 



 

 

91 91 

 
55. Haverá uma inspeção regular dos estabelecimentos e serviços prisionais por 
inspetores qualificados e experientes, 
nomeados por uma autoridade competente. É seu dever assegurar que estes 
estabelecimentos estão sendo administrados 
de acordo com as leis e regulamentos vigentes, para prosseguimento dos 
objetivos dos serviços prisionais e correcionais. 
 
 
PARTE II 
 
 
Regras aplicáveis a categorias especiais 
A. Presos condenados 
Princípios mestres 
 
56. Os princípios mestres enumerados a seguir têm por objetivo definir o espírito 
segundo o qual devem ser administrados 
os sistemas penitenciários e os objetivos a serem buscados, de acordo com a 
declaração constante no ítem 1 das 
Observações preliminares das presentes regras. 
 
57. A prisão e outras medidas cujo efeito é separar um delinqüente do mundo 
exterior são dolorosas pelo próprio fato de 
retirarem do indivíduo o direito à auto-determinação, privando-o da sua liberdade. 
Logo, o sistema prisional não deverá, 
exceto por razões justificáveis de segregação ou para a manutenção da disciplina, 
agravar o sofrimento inerente a tal 
situação. 
 
58. O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de qualquer medida privativa 
de liberdade é, em última instância, 
proteger a sociedade contra o crime. Este fim somente pode ser atingido se o 
tempo de prisão for aproveitado para 
assegurar, tanto quanto possível, que depois do seu regresso à sociedade o 
delinqüente não apenas queira respeitar a lei e 
se auto-sustentar, mas também que seja capaz de fazê-lo. 
 
59. Para alcançar esse propósito, o sistema penitenciário deve empregar, 
tratando de aplicá-los conforme as necessidades 
do tratamento individual dos delinqüentes, todos os meios curativos, educativos, 
morais, espirituais e de outra natureza, e 
todas as formas de assistência de que pode dispor. 
 
60. 
1.O regime do estabelecimento prisional deve tentar reduzir as diferenças 
existentes entre a vida na prisão e a vida livre 
quando tais diferenças contribuirem para debilitar o sentido de responsabilidade 
do preso ou o respeito à dignidade da 
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sua pessoa. 
 
2.É conveniente que, antes do término do cumprimento de uma pena ou medida, 
sejam tomadas as providências 
necessárias para assegurar ao preso um retorno progressivo à vida em 
sociedade. Este propósito pode ser 
alcançado, de acordo com o caso, com a adoção de um regime preparatório para 
a liberação, organizado dentro do 
mesmo estabelecimento prisional ou em outra instituição apropriada, ou mediante 
libertação condicional sob 
vigilância não confiada à polícia, compreendendo uma assistência social eficaz. 
 
61. No tratamento, não deverá ser enfatizada a exclusão dos presos da 
sociedade, mas, ao contrário, o fato de que 
continuam a fazer parte dela. Com esse objetivo deve-se recorrer, na medida ao 
possível, à cooperação de organismos 
comunitários que ajudem o pessoal do estabelecimento prisional na sua tarefa de 
reabilitar socialmente os presos. Cada 
estabelecimento penitenciário deverá contar com a colaboração de assistentes 
sociais encarregados de manter e melhorar 
as relações dos presos com suas famílias e com os organismos sociais que 
possam lhes ser úteis. Também deverão ser 
feitas gestões visando proteger, desde que compatível com a lei e com a pena 
imposta, os direitos relativos aos interesses 
civis, os benefícios dos direitos da previdência social e outros benefícios sociais 
dos presos. 
 
62. Os serviços médicos do estabelecimento prisional se esforçarão para 
descobrir e deverão tratar todas as deficiências ou 
enfermidades físicas ou mentais que constituam um obstáculo à readaptação do 
preso. Com vistas a esse fim, deverá ser 
realizado todo tratamento médico, cirúrgico e psiquiátrico que for julgado 
necessário. 
 
63. 
1.Estes princípios exigem a individualização do tratamento que, por sua vez, 
requer um sistema flexível de 
classificação dos presos em grupos. Portanto, convém que os grupos sejam 
distribuidos em estabelecimentos 
distintos, onde cada um deles possa receber o tratamento necessário. 
 
2.Ditos estabelecimentos não devem adotar as mesmas medidas de segurança 
com relação a todos os grupos. É 
conveniente estabelecer diversos graus de segurança conforme a que seja 
necessária para cada um dos diferentes 
grupos. Os estabelecimentos abertos - nos quais inexistem meios de segurança 
física contra a fuga e se confia na 
autodisciplina dos presos - proporcionam, a presos cuidadosamente escolhidos, 
as condições mais favoráveis para a 
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sua readaptação. 
 
3.É conveniente evitar que nos estabelecimentos fechados o número de presos 
seja tão elevado que constitua um 
obstáculo à individualização do tratamento. Em alguns países, estima-se que o 
número de presos em tais 
estabelecimentos não deve passar de quinhentos. Nos estabelecimentos abertos, 
o número de presos deve ser o 
mais reduzido possível. 
4.Ao contrário, também não convém manter estabelecimentos demasiadamente 
pequenos para que se possa organizar 
neles um regime apropriado. 
 
64. O dever da sociedade não termina com a libertação do preso. Deve-se dispor, 
por conseguinte, dos serviços de 
organismos governamentais ou privados capazes de prestar à pessoa solta uma 
ajuda pós-penitenciária eficaz, que tenda a 
diminuir os preconceitos para com ela e permitam sua readaptação à 
comunidade. 
 
 
Tratamento 
 
65. O tratamento dos condenados a uma punição ou medida privativa de 
liberdade deve ter por objetivo, enquanto a duração 
da pena o permitir, inspirar-lhes a vontade de viver conforme a lei, manter-se com 
o produto do seu trabalho e criar neles a 
aptidão para fazê-lo. Tal tratamento estará direcionado a fomentar-lhes o respeito 
por si mesmos e a desenvolver seu senso 
de responsabilidade. 
 
66. 
1.Para lograr tal fim, deverá se recorrer, em particular, à assistência religiosa, nos 
países em que ela seja possível, à 
instrução, à orientação e à formação profissionais, aos métodos de assistência 
social individual, ao assessoramento 
relativo ao emprego, ao desenvolvimento físico e à educação do caráter moral, 
em conformidade com as 
necessidades individuais de cada preso. Deverá ser levado em conta seu 
passado social e criminal, sua capacidade 
e aptidão físicas e mentais, suas disposições pessoais, a duração de sua 
condenação e as perspectivas depois da 
sua libertação. 
 
2.Em relação a cada preso condenado a uma pena ou medida de certa duração, 
que ingresse no estabelecimento 
prisional, será remetida ao diretor, o quanto antes, um informe completo relativo 
aos aspectos mencionados no 
parágrafo anterior. Este informe será acompanhado por o de um médico, se 
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possível especializado em psiquiatria, 
sobre o estado físico e mental do preso. 
 
3.Os informes e demais documentos pertinentes formarão um arquivo individual. 
Estes arquivos serão mantidos 
atualizados e serão classificados de modo que o pessoal responsável possa 
consultá-los sempre que seja 
necessário. 
 
 
Classificação e individualização 
 
67. Os objetivos da classificação deverão ser: 
 
a.Separar os presos que, por seu passado criminal ou sua má disposição, 
exerceriam uma influência nociva sobre os 
companheiros de detenção; 
 
b.Repartir os presos em grupos, a fim de facilitar o tratamento destinado à sua 
readaptação social. 
 
68. Haverá, se possível, estabelecimentos prisionais separados ou seções 
separadas dentro dos estabelecimentos para os 
distintos grupos de presos. 
 
69. Tão logo uma pessoa condenada a uma pena ou medida de certa duração 
ingresse em um estabelecimento prisional, e 
depois de um estudo da sua personalidade, será criado um programa de 
tratamento individual, tendo em vista os dados 
obtidos sobre suas necessidades individuais, sua capacidade e suas inclinações. 
 
Privilégios 
 
70. Em cada estabelecimento prisional será instituído um sistema de privilégios 
adaptado aos diferentes grupos de presos e 
aos diferentes métodos de tratamento, a fim de estimular a boa conduta, 
desenvolver o sentido de responsabilidade e 
promover o interesse e a cooperação dos presos no que diz respeito ao seu 
tratamento. 
 
 
Trabalho 
 
71. 
1.O trabalho na prisão não deve ser penoso. 
 
2.Todos os presos condenados deverão trabalhar, em conformidade com as suas 
aptidões física e mental, de acordo 
com a determinação do médico. 
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3.Trabalho suficiente de natureza útil será dado aos presos de modo a conservá-
los ativos durante um dia normal de 
trabalho. 
 
4.Tanto quanto possível, o trabalho proporcionado será de natureza que 
mantenha ou aumente as capacidades dos 
presos para ganharem honestamente a vida depois de libertados. 
 
5.Será proporcionado treinamento profissional em profissões úteis aos presos que 
dele tirarem proveito, especialmente 
aos presos jovens. 
 
6.Dentros dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e com 
as exigências da administração e 
disciplina prisionais, os presos poderão escolher o tipo de trabalho que querem 
fazer. 
 
72. 
1.A organização e os métodos de trabalho penitenciário deverão se assemelhar o 
mais possível aos que se aplicam a 
um trabalho similar fora do estabelecimento prisional, a fim de que os presos 
sejam preparados para as condições 
normais de trabalho livre. 
 
2.Contudo, o interesse dos presos e de sua formação profissional não deverão 
ficar subordinados ao desejo de se 
auferir benefícios pecuniários de uma indústria penitenciária. 
 
73. 
1.As indústrias e granjas penitenciárias deverão ser dirigidas preferencialmente 
pela administração e não por 
empreiteiros privados. 
 
2.Os presos que se empregarem em algum trabalho não fiscalizado pela 
administração estarão sempre sob a vigilância 
do pessoal penitenciário. A menos que o trabalho seja feito para outros setores do 
governo, as pessoas por ele 
beneficiadas pagarão à administração o salário normalmente exigido para tal 
trabalho, levando-se em conta o 
rendimento do preso. 
 
74. 
1.Nos estabelecimentos penitenciários, serão tomadas as mesmas precauções 
prescritas para a proteção, segurança 
e saúde dos trabalhadores livres. 
 
2.Serão tomadas medidas visando indenizar os presos que sofrerem acidentes de 
trabalho e enfermidades profissionais 
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em condições similares às que a lei dispõe para os trabalhadores livres. 
 
75. 
1.As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos presos serão fixadas por 
lei ou por regulamento administrativo, 
tendo em consideração regras ou costumes locais concernentes ao trabalho das 
pessoas livres. 
 
2.As horas serão fixadas de modo a deixar um dia de descanso semanal e tempo 
suficiente para a educação e para 
outras atividades necessárias ao tratamento e reabilitação dos presos. 
 
76. 
1.O trabalho dos reclusos deverá ser remunerado de uma maneira eqüitativa. 
 
2.O regulamento permitirá aos reclusos que utilizem pelo menos uma parte da 
sua remuneração para adquirir objetos 
destinados a seu uso pessoal e que enviem a outra parte à sua família. 
 
3.O regulamento deverá, igualmente, prever que a administração reservará uma 
parte da remuneração para a 
constituição de um fundo, que será entregue ao preso quando ele for posto em 
liberdade. 
 
 
Educação e recreio 
 
77. 
1.Serão tomadas medidas para melhorar a educação de todos os presos em 
condições de aproveitá-la, incluindo 
instrução religiosa nos países em que isso for possível. A educação de 
analfabetos e presos jovens será obrigatória, 
prestando-lhe a administração especial atenção. 
 
2.Tanto quanto possível, a educação dos presos estará integrada ao sistema 
educacional do país, para que depois da 
sua libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua educação. 
 
78. Atividades de recreio e culturais serão proporcionadas em todos os 
estabelecimentos prisionais em benefício da saúde 
física e mental dos presos. 
 
 
Relações sociais e assistência pós-prisional 
 
79. Será prestada especial atenção à manutenção e melhora das relações entre o 
preso e sua família, que se mostrem de 
maior vantagem para ambos. 
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80. Desde o início do cumprimento da pena de um preso, ter-se-á em conta o seu 
futuro depois de libertado, devendo ser 
estimulado e auxiliado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou 
organizações externas, aptas a promover os 
melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social. 
 
81. 
1.Serviços ou organizações, governamentais ou não, que prestam assistência a 
presos libertados, ajudando-os a 
reingressarem na sociedade, assegurarão, na medida do possível e do 
necessário, que sejam fornecidos aos presos 
libertados documentos de identificação apropriados, casas adequadas e trabalho, 
que estejam conveniente e 
adequadamente vestidos, tendo em conta o clima e a estação do ano, e que 
tenham meios materiais suficientes para 
chegar ao seu destino e para se manter no período imediatamente seguinte ao da 
sua libertação. 
 
2.Os representantes oficiais dessas organizações terão todo o acesso necessário 
ao estabelecimento prisional e aos 
presos, sendo consultados sobre o futuro do preso desde o início do cumprimento 
da pena. 
 
3.É recomendável que as atividades dessas organizações estejam centralizadas 
ou sejam coordenadas, tanto quanto 
possível, a fim de garantir a melhor utilização dos seus esforços. 
 
 
B. Presos dementes e mentalmente enfermos 
 
82. 
1.Os presos considerados dementes não deverão ficar detidos em prisões. 
Devem ser tomadas medidas para 
transferí-los, o mais rapidamente possível, para instituições destinadas a 
enfermos mentais. 
 
2.Os presos que sofrem de outras doenças ou anomalias mentais deverão ser 
examinados e tratados em instituições 
especializadas sob vigilância médica. 
 
3.Durante sua estada na prisão, tais presos deverão ser postos sob a supervisão 
especial de um médico. 
 
4.O serviço médico ou psiquiátrico dos estabelecimentos prisionais proporcionará 
tratamento psiquiátrico a todos os 
presos que necessitam de tal tratamento. 
 
83. Será conveniente a adoção de disposições, de acordo com os organismos 
competentes, para que, caso necessário, o 
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tratamento psiquiátrico prossiga depois da libertação do preso, assegurando-se 
uma assistência social pós-penitenciária de 
caráter psiquiátrico. 
 
 
C. Pessoas detidas ou em prisão preventiva 
 
84. 
1.As pessoas detidas ou presas em virtude de acusações criminais pendentes, 
que estejam sob custódia policial ou 
em uma prisão, mas que ainda não foram submetidas a julgamento e 
condenadas, serão designados por "presos não 
julgados" nestas regras. 
 
2.Os presos não julgados presumem-se inocentes e como tal devem ser tratados. 
 
3.Sem prejuízo das normas legais sobre a proteção da liberdade individual ou que 
prescrevem os trâmites a serem 
observados em relação a presos não julgados, estes deverão ser beneficiados por 
um regime especial, delineado na 
regra que se segue apenas nos seus requisitos essenciais. 
 
85. 
1.Os presos não julgados serão mantidos separados dos presos condenados. 
 
2.Os presos jovens não julgados serão mantidos separados dos adultos e 
deverão estar, a princípio, detidos em 
estabelecimentos prisionais separados. 
 
86. Os presos não julgados dormirão sós, em quartos separados. 
 
87. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do estabelecimento prisional, 
os presos não julgados podem, se assim 
o desejarem, mandar vir alimentação do exterior às expensas próprias, quer 
através da administração, quer através da sua 
família ou amigos. Caso contrário, a administração fornecer-lhes-á alimentação. 
 
88. 
1.O preso não julgado será autorizado a usar a sua própria roupa de vestir, se 
estiver limpa e for adequada. 
 
2.Se usar roupa da prisão, esta será diferente da fornecida aos presos 
condenados. 
 
89. Será sempre dada ao preso não julgado oportunidade para trabalhar, mas não 
lhe será exigido trabalhar. Se optar por 
trabalhar, será pago. 
 
90. O preso não julgado será autorizado a adquirir, às expensas próprias ou às 
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expensas de terceiros, livros, jornais, 
material para escrever e outros meios de ocupação compatíveis com os 
interesses da administração da justiça e a 
segurança e a boa ordem do estabelecimento prisional. 
 
91. O preso não julgado será autorizado a receber a visita e ser tratado por seu 
médico ou dentista pessoal, desde que haja 
motivo razoável para tal pedido e que ele possa suportar os gastos daí 
decorrentes. 
 
92. O preso não julgado será autorizado a informar imediatamente à sua família 
sobre sua detenção, e ser-lhe-ão dadas 
todas as facilidades razoáveis para comunicar-se com sua família e amigos e 
para receber as visitas deles, sujeito apenas 
às restrições e supervisão necessárias aos interesses da administração da justiça 
e à segurança e boa ordem do 
estabelecimento prisional. 
 
93. O preso não julgado será autorizado a requerer assistência legal gratuita, 
onde tal assistência exista, e a receber visitas 
do seu advogado para tratar da sua defesa, preparando e entregando-lhe 
instruções confidenciais. Para esse fim ser-lhe-á 
fornecido, se ele assim o desejar, material para escrever. As conferências entre o 
preso não julgado e o seu advogado 
podem ser vigiadas visualmente por um policial ou por um funcionário do 
estabelecimento prisional, mas a conversação 
entre eles não poderá ser ouvida. 
 
 
D. Pessoas condenadas por dívidas ou à prisão civil 
 
94. Nos países em que a legislação prevê a possibilidade de prisão por dívidas ou 
outras formas de prisão civil, as pessoas 
assim condenadas não serão submetidas a maiores restrições nem a tratamentos 
mais severos que os necessários à 
segurança e à manutenção da ordem. O tratamento dado a elas não será, em 
nenhum caso, mais rígido do que aquele 
reservado às pessoas acusadas, ressalvada, contudo, a eventual obrigação de 
trabalhar. 
 
 
E. Pessoas presas, detidas ou encarceradas sem acusação 
 
95. Sem prejuízo das regras contidas no artigo 9 do Pacto de Direitos Civis e 
Políticos, será dada às pessoas detidas ou 
presas sem acusação a mesma proteção concedida nos termos da Parte I e da 
seção C da Parte II. As regras da seção A 
da Parte II serão do mesmo modo aplicáveis sempre que beneficiarem este grupo 
especial de indivíduos sob detenção; 
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todavia, medida alguma será tomada se considerado que a reeducação ou a 
reabilitação são, por qualquer forma, 
inapropriadas a indivíduos não condenados por qualquer crime. 
 
 
ANEXO 
 
 
Procedimentos para a aplicação efetiva das Regras Mínimas para o Tratamento 
de Prisioneiros 
 
 
Procedimento 1 
 
Todos os Estados cujas normas de proteção a todas as pessoas submetidas a 
qualquer forma de detenção ou prisão não 
estiverem à altura das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, 
adotarão essas regras mínimas. 
 
Comentário: 
A Assembléia Geral, em sua Resolução 2.858 (XXVI), de 20 de dezembro de 
1971, chamou a atenção dos Estados 
membros para as Regras Mínimas e recomendou que eles as aplicassem na 
administração das instituições penais e 
correcionais e que considerassem favoravelmente a possibilidade de incorporá-
las em sua legislação nacional. É possível 
que alguns Estados tenham normas mais avançadas que as Regras e, portanto, 
não se pede aos mesmos que as adotem. 
Quando os Estados considerarem que as Regras necessitam ser harmonizadas 
com seus sistemas jurídicos e adaptadas à 
sua cultura, devem ressaltar a intenção e não a letra fria das Regras. 
 
 
Procedimento 2 
 
Adaptadas, se necessário, às leis e à cultura existentes, mas sem distanciar-se do 
seu espírito e do seu objetivo, as 
Regras Mínimas serão incorporadas à legislação nacional e demais 
regulamentos. 
 
Comentário: 
Este procedimento ressalta a necessidade de se incorporar as Regras Mínimas à 
legislação e aos regulamentos nacionais, 
com o que se abrange também alguns aspectos do procedimento 1. 
 
 
Procedimento 3 
 
As Regras Mínimas serão postas à disposição de todas as pessoas interessadas, 
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em particular dos funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei e do pessoal penitenciário, a fim de permitir 
sua aplicação e execução dentro do sistema 
de justiça penal. 
 
Comentário: 
Este procedimento lembra que as Regras Mínimas, assim como as leis e os 
regulamentos nacionais relativos à sua 
aplicação, devem ser colocados à disposição de todas as pessoas que participem 
na sua aplicação, em especial dos 
funcionários responsáveis pela aplicação da lei e do pessoal penitenciário. É 
possível que a aplicação das Regras exija, 
ademais, que o organismo administrativo central encarregado dos aspectos 
correcionais organize cursos de capacitação. A 
difusão dos presentes procedimentos é examinada nos procedimentos 7 a 9. 
 
 
Procedimento 4 
 
As Regras Mínimas, na forma em que se incorporaram à legislação e demais 
regulamentos nacionais, também serão 
colocadas à disposição de todos os presos e de todas as pessoas detidas ao 
ingressarem em instituições penitenciárias e 
durante sua reclusão. 
 
Comentário: 
Para se alcançar o objetivo das Regras Mínimas, é necessário que as Regras, 
assim como as leis e as regulamentações 
nacionais destinadas a dar-lhes aplicação, sejam postas à disposição dos presos 
e de todas as pessoas detidas (regra 95), 
a fim de que todos eles saibam que as Regras representam as condições 
mínimas aceitas pelas Nações Unidas. Assim, 
este procedimento complementa o disposto no procedimento 3. Um requisito 
análogo - que as Regras sejam colocadas à 
disposição das pessoas para cuja proteção foram elaboradas - figura já nos 
quatro Convênios de Genebra, de 12 de agosto 
de 1949, cujos artigos 47 do primeiro Convênio, 48 do segundo, 127 do terceiro e 
144 do quarto contêm a mesma 
disposição: "As Altas Partes contratantes comprometem-se a difundir, o mais 
amplamente possível, em tempo de paz e em 
tempo de guerra, o texto do presente Convênio em seus respectivos países, e 
especialmente a incorporar seu estudo aos 
programas de instrução militar e, em sendo possível, também civil, de modo que 
seus princípios sejam conhecidos pelo 
conjunto da população, particularmente das forças armadas combatentes, do 
pessoal da saúde e dos capelães." 
 
 
Procedimento 5 
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Os Estados informarão a cada cinco anos, ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas, em que medida cumpriram as Regras 
Mínimas e os progressos que se realizaram em sua aplicação, assim como os 
fatores e inconvenientes, se existirem, que 
afetam sua aplicação, respondendo a questionário do Secretário Geral. Tal 
questionário, que se baseará em um programa 
específico, deveria ser seletivo e limitar-se a perguntas concretas visando permitir 
o estudo e o exame aprofundado dos 
problemas selecionados. O Secretário-Geral, levando em conta os informes dos 
governos, assim como todas as demais 
informações pertinentes, disponíveis dentro do sistema das Nações Unidas, 
preparará um informe periódico independente 
sobre os progressos realizados na aplicação das Regras Mínimas. Na preparação 
desses informes, o Secretário-Geral 
também poderá obter a cooperação de organismos especializados das 
organizações intergovernamentais e 
não-governamentais competentes, reconhecidas pelo Conselho Econômico e 
Social como entidades consultivas. O 
Secretário-Geral apresentará os informes ao Comitê de Prevenção do Delito e 
Luta contra a Delinqüência para sua 
consideração e para a adoção de novas medidas, se for o caso. 
 
Comentário: 
Como se recorda, o Conselho Econômico e Social, em sua Resolução 663 C 
(XXIV), de 31 de julho de 1957, recomendou 
que o Secretário-Geral fosse informado, a cada período de cinco anos, sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
Regras Mínimas, e autorizou o Secretário-Geral a tomar as providências cabíveis 
para a publicação, quando fosse o caso, 
da informação recebida e para que solicitasse, se necessário, informações 
complementares. É prática generalizada nas 
Nações Unidas rogar a cooperação dos organismos especializados e das 
organizações intergovernamentais e 
não-governamentais competentes. Na preparação do seu informe independente 
sobre os progressos realizados em relação 
à apliicação das Regras Mínimas, o Secretário-Geral levará em conta, dentre 
outras coisas, a informação de que dispõem 
os órgãos das Nações Unidas dedicados aos direitos humanos, incluindo a 
Comissão de Direitos Humanos, a 
Subcomissão de Prevenção de Discriminações e Proteção às Minorias, o Comitê 
de Direitos Humanos criado em virtude do 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação Racial. Também poderia 
ser considerado o trabalho de aplicação relacionado com a futura convenção 
contra a tortura, bem como toda a informação 
que possa ser reunida com referência ao conjunto de princípios para a proteção 
das pessoas presas e detidas que está 
sendo atualmente preparado pela Assembléia Geral. 
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Procedimento 6 
 
Como parte da informação mencionada no procedimento 5, os Estados 
fornecerão ao Secretário-Geral: a) cópias ou 
resumos de todas as leis, regulamentos e disposições administrativas relativas a 
aplicação das Regras Mínimas a pessoas 
detidas e aos lugares e programas de detenção; b) quaisquer dados e materiais 
descritivos sobre os programas de 
tratamento, o pessoal e o número de pessoas detidas, qualquer que seja o tipo de 
detenção, assim como estatísticas, se 
dispuserem delas; c) qualquer outra informação pertinente à aplicação das 
Regras, assim como informação sobre as 
possíveis dificuldades em sua aplicação. 
 
Comentário: 
Este requisito tem origem na Resolução 663 C (XXIV) do Conselho Econômico e 
Social e nas recomendações dos 
congressos das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e o tratamento do 
delinqüente. Embora os elementos de 
informação solicitados neste procedimento não estejam expressamente previstos, 
parece factível recolher tal informação 
com o objetivo de auxiliar os Estados membros a superar as dificuldades 
mediante o intercâmbio de experiências. Além 
disso, um pedido de informação dessa natureza tem como predecessor o sistema 
existente de apresentação periódica de 
informações sobre direitos humanos, estabelecida pelo Conselho Econômico e 
Social em sua Resolução 624 B (XXII), de 
1º de agosto de 1956. 
 
 
Procedimento 7 
 
O Secretário-Geral divulgará as Regras Mínimas e os presentes procedimentos 
de aplicação no maior número possível de 
idiomas e se colocará a disposição de todos os Estados e organizações 
intergovernamentais e não-governamentais 
interessadas, a fim de lograr que as Regras Mínimas e os procedimentos de 
aplicação recebam a maior difusão possível. 
 
Comentário: 
É evidente a necessidade de dar-se uma maior divulgação possível às Regras 
Mínimas. É importante estabelecer uma 
íntima relação com todas as organizações intergovernamentais e não-
governamentais competentes para se lograr uma 
difusão e aplicação mais eficazes das Regras. A Secretaria deverá, para tanto, 
manter estreitos contatos com tais 
organizações e colocar à sua disposição a informação e os dados pertinentes. 
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Deverá, também, incentivá-las a difundir 
informação sobre as Regras Mínimas e os procedimentos de aplicação. 
 
 
Procedimento 8 
 
O Secretário-Geral divulgará seus informes sobre a aplicação das Regras 
Mínimas, incluídos os resumos analíticos dos 
estudos periódicos, os informes do Comitê de Prevenção do Delito e Luta contra a 
Delinqüência, os informes preparados 
pelos congressos das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e o tratamento 
dos delinqüentes, assim como os 
informes desses congressos, as publicações científicas e demais documentação 
pertinente se necessário naquele 
momento para promover a aplicação das Regras Mínimas. 
 
Comentário: 
Este procedimento reflete a prática atual de divulgar os informes de referência 
como parte da documentação dos órgãos 
competentes das Nações Unidas ou como artigos no Anuário de Direitos 
Humanos, na Revista Internacional de Política 
Criminal, no Boletim de Prevenção do Delito e Justiça Penal e em outras 
publicações pertinentes. 
 
 
Procedimento 9 
 
O Secretário-Geral zelará para que, em todos os programas pertinentes das 
Nações Unidas, incluídas as atividades de 
cooperação técnica, se mencione e se utilize da forma mais ampla possível o 
texto das Regras Mínimas. 
 
Comentário: 
Deveria se garantir que todos os órgãos pertinentes das Nações Unidas 
incluíssem as Regras e os procedimentos de 
aplicação, ou fizessem referência a eles, contribuindo desse modo para uma 
maior difusão e um maior conhecimento, entre 
os organismos especializados, os órgãos governamentais, intergovernamentais e 
não-governamentais e o público em geral, 
das Regras e do empenho do Conselho Econômico e Social e da Assembléia 
Geral em assegurar sua aplicação. À medida 
em que as Regras têm efeitos práticos nas instâncias correcionais depende 
consideravelmente da forma como se 
incorporam às práticas legislativas e administrativas locais. É indispensável que 
uma ampla gama de profissionais e de não 
profissionais em todo o mundo conheça e compreenda estas Regras. Por 
conseguinte, é sumamente importante dar-lhes a 
maior publicidade possível, objetivo esse que também pode ser alcançado 
mediante freqüentes referências às Regras e 
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campanhas de informação pública. 
 
 
Procedimento 10 
 
Como parte de seus programas de cooperação técnica e desenvolvimento, as 
Nações Unidas: 
a.ajudarão os governos, quando estes solicitarem, a criar e consolidar sistemas 
correcionais amplos e humanitários; 
 
b.colocarão os serviços de peritos e de assessores regionais e inter-regionais em 
matéria de prevenção de delito e 
justiça penal à disposição dos governos que os solicitarem; 
 
c.promoverão a celebração de seminários nacionais e regionais e outras reuniões 
de nível profissional e não profissional 
para fomentar a difusão das Regras Mínimas e dos presentes procedimentos de 
aplicação; 
 
d.reforçarão o apoio que se presta aos institutos regionais de investigação e 
capacitação em matéria de prevenção de 
delito e justiça penal associados as Nações Unidas. Os institutos regionais de 
investigação e capacitação em 
matéria de prevenção de delito e justiça penal das Nações Unidas deverão 
elaborar, em cooperação com as 
instituições nacionais, planos de estudo e material instrutivo, baseados nas 
Regras Mínimas e nos presentes 
procedimentos de aplicação, adequados para seu uso em programas educativos 
sobre justiça penal em todos os 
níveis, assim como em cursos especializados em direitos humanos e outros 
temas conexos. 
 
Comentário: 
O objetivo deste procedimento é conseguir que os programas de assistência 
técnica das Nações Unidas e as atividades de 
capacitação dos institutos regionais das Nações Unidas sejam utilizados como 
instrumentos indiretos para a aplicação das 
Regras Mínimas e dos presentes procedimentos de aplicação. Afora os cursos 
ordinários de capacitação para o pessoal 
penitenciário, os manuais de instrução e outros textos similares, se deveria dispor 
do necessário - particularmente a nível da 
elaboração de políticas e da tomada de decisões - para que se pudesse contar 
com o assessoramento de expertos em 
relação às questões apresentadas pelos Estados membros, incluindo um sistema 
de remissão aos expertos à disposição 
dos Estados interessados. Tudo indica que tal sistema seja necessário sobretudo 
para garantir a aplicação das Regras de 
acordo com o seu espírito e levando em consideração a estrutura sócio-
econômica dos países que solicitam dita 
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assistência. 
 
 
Procedimento 11 
 
O Comitê das Nações Unidas de Prevenção do Delito e Luta contra a 
Delinqüência: 
a.examinará regularmente as Regras Mínimas visando a elaboração de novas 
regras, normas e procedimentos 
aplicáveis ao tratamento das pessoas privadas de sua liberdade; 
b.observará os presentes procedimentos de aplicação, incluída a apresentação 
periódica de informes prevista no 
procedimento 5, supra. 
 
Comentário: 
Considerando-se que uma boa parte da informação reunida nas consultas 
periódicas e por ocasião das missões de 
assistência técnica será transmitida ao Comitê de Prevenção do Delito e Luta 
contra a Delinqüência, a tarefa de garantir a 
eficácia das Regras em relação à melhoria das práticas correcionais é 
responsabilidade do Comitê, cujas recomendações 
determinarão a orientação futura da aplicação das Regras, juntamente com os 
procedimentos de aplicação. Em 
conseqüência, o Comitê deverá individualizar claramente as fendas na aplicação 
das Regras ou os motivos pelos quais elas 
não são aplicadas por outros meios, estabelecendo contatos com os juízes e com 
os ministérios de Justiça dos países 
interessados com vistas a sugerir medidas corretivas adequadas. 
 
 
Procedimento 12 
 
O Comitê de Prevenção do Delito e Luta contra a Delinqüência ajudará a 
Assembléia Geral, o Conselho Econômico e Social 
e todos os demais órgãos das Nações Unidas que se ocupam dos direitos 
humanos, segundo corresponda, formulando 
recomendações relativas aos informes das comissões especiais de estudo, no 
que disser respeito a questões relacionadas 
com a aplicação e com a implementação prática das Regras Mínimas. 
 
Comentário: 
Já que o Comitê de Prevenção do Delito e Luta contra a Delinqüência é o órgão 
competente para examinar a aplicação das 
Regras Mínimas, também deveria prestar assistência aos órgãos antes 
mencionados. 
 
 
Procedimento 13 
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Nenhuma das disposições previstas nestes procedimentos será interpretada no 
sentido de excluir a utilização de quaisquer 
outros meios ou recursos disponíveis, de acordo com o direito internacional ou 
estabelecidos por outros órgãos e 
organismos das Nações Unidas, para a reparação de violações dos direitos 
humanos, inclusive o procedimento relativo aos 
quadros persistentes de manifestas violações dos direitos humanos, conforme a 
Resolução 1503 (XLVIII) do Conselho 
Econômico e Social, de 27 de maio de 1970; o procedimento de comunicação 
previsto no Protocolo Facultativo do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o procedimento de comunicação 
previsto na Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. 
 
Comentário: 
Levando em consideração que as Regras Mínimas só se referem em parte a 
temas específicos de direitos humanos, estes 
procedimentos não devem excluir nenhuma via para a reparação de qualquer 
violação de tais direitos, de conformidade com 
os critérios e normas internacionais ou regionais existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


