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RESUMO 

 
Este estudo acadêmico aborda sobre os direitos, deveres e o trabalho do preso. O 

objetivo de tal pesquisa é fazer um paralelo entre a Lei e a realidade enfrentada pelo 

preso e sua família durante a execução da pena e no seu retorno à sociedade, bem 

como um levantamento das conseqüências da exclusão que a sociedade impõe ao 

preso no seu egresso. Ao readquirir a liberdade, o individuo depara-se com 

obstáculos impostos por uma sociedade preconceituosa e excludente que não 

consegue enxergá-lo como um cidadão comum.  

Nossa legislação prevê como meio de reintegração social do preso o incentivo ao 

trabalho. A aquisição de um ofício ou profissão é fator decisivo para a 

ressocialização do preso, pois contribuirá para facilitar-lhe a estabilidade econômica 

assim que alcançar a liberdade. O trabalho tem seu sentido ético, como condição da 

dignidade humana, e assim assume um caráter educativo. A ressocialização do 

preso é deveras importante para que não ocorra a devolução antecipada do preso 

ao convívio social, o que poderá ocasionar danos à ordem pública e ao preso, já que 

sua recuperação e o tratamento adequado são precisamente o sucesso de sua 

readaptação à sociedade.  

 O trabalho prisional deve constituir-se, portanto em um complemento no processo 

de ressocialização para prover a readaptação do preso, prepará-lo para uma 

profissão, inculcar-lhe hábitos de trabalho e evitar a ociosidade. Reconhece-se que a 

prisão não é o melhor lugar para empreender qualquer tentativa de reeducação ou 

tratamento terapêutico de problemas de responsabilidade. Devemos evitar, ao 

máximo, os efeitos prejudiciais da pena privativa de liberdade, procurando aplicar, a 

cada caso, a pena adequada a ressocialização do mesmo.  

Urge que se faça cumprir o que está escrito na nossa Constituição e na Lei de 

Execução Penal, especialmente, no que diz respeito aos direitos e deveres do preso, 

afim de que a prisão seja um local onde se possa punir, reabilitando o preso para a 

vida dentro da sociedade.  

 

Palavras chaves: Direitos e Deveres.  Preso. Trabalho. Ressocialização. 

                  



ABSTRACT 
 

This academic study approaches prisoner’s rights, duties and works. The objective of 

this research is to do a parallel between the Law and the reality faced by the 

prisoners and their family during the execution of the penalty and in their return to the 

society, as well a rising of the consequences of the exclusion that the society 

imposes the prisoners when the leave the prison. When reacquiring the freedom, the 

individual comes across to obstacles imposed by a prejudice society that excludes 

and can’t see them as a common citizen 

Our legislation has a way of the prisoner's social reintegration and the incentive to 

the work. The acquisition of an occupation or profession is decisive factor for the 

prisoner's reconciliation, because it will contribute to facilitate him/her to get an 

economical stability as s/he reaches the freedom. The work has its ethical sense, as 

condition of the human dignity, and it assumes an educational character. The 

prisoner's reconciliation is really important so that it doesn't occurs the premature 

devolution of the prisoner to the social conviviality, what can cause damages to the 

public order and the prisoner, since their recovery and the right treatment are 

precisely the success of their adaptation to the society. 

The work of the prisoner should be constituted, therefore in a complement in the 

reconciliation process to provide the prisoner's adaptation, to prepare s/he for a 

profession, to inculcate work habits and to avoid the idleness. It is known that the 

prison is not the best place to undertake any reeducation attempt or therapeutic 

treatment of problems of responsibility. We should avoid, to the maximum, the 

harmful effects of the private penalty of freedom, trying to apply, to each case, the 

appropriate penalty to the reconciliation of them. 

It urges that it makes to accomplish what is written in our Constitution and in the Law 

of Penal Execution, especially, in what concerns the prisoner’s rights and the duties, 

making the prison to be a place where a prisoner can be punished, rehabilitating 

her/him for the life in the society. 

 

Word-keys: Rights and the Duties. Prisioner. Work. Reconciliation.   
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INTRODUÇÃO 
 

 
O presente trabalho acadêmico tem como objetivo a exploração da 

interpretação da Lei sobre os direitos e o trabalho do preso. 

A falta de acompanhamento educacional ou religioso e de atividade 

laborativa acaba por arruinar a integridade física e moral do preso e não contribui de 

forma alguma para sua reabilitação – pelo contrário, prejudica-o ainda mais. Como 

se não bastasse, quando o preso readquire a liberdade, depara-se com os 

obstáculos impostos por uma sociedade preconceituosa e excludente que não 

consegue enxergá-lo como cidadão comum, aplicando-lhe outras sanções 

igualmente severas, como a falta de oportunidade no mercado de trabalho, por 

exemplo. 

Observa-se, então, que as penas privativas de liberdade na maioria das  

vezes não contribuem para a adaptação do indivíduo a uma futura vida em 

sociedade.    

Urge que se faça cumprir o que está escrito na nossa Constituição e na 

Lei de Execução Penal, especialmente, no que diz respeito aos direitos e deveres do 

preso, a fim de que a prisão seja um local onde se possa punir, reabilitando o preso 

para a vida dentro da sociedade.  

Sabe-se que o trabalho é o maior estímulo para a ressocialização do 

preso, o qual, apesar de não poder amenizar materialmente os efeitos de sua má 

ação delituosa, pode e deve buscar apagá-los praticando atos úteis movidos de 

valores que considere elevados. 

É inegável que a ocupação do preso é interesse da comunidade, visto 

que pode reabilitá-lo a retornar à sociedade livre, mas adaptado ao seu convívio.  

O método de abordagem a ser utilizado na presente pesquisa é o 

indutivo, partindo de uma pesquisa identificatória de um fenômeno para chegar à 

conclusão geral.  

O objeto da execução penal é sentido imanente da ressocialização, 

conforme estabelecido na Lei de Execução, compreendendo a assistência e a ajuda 

na obtenção de meios capazes de permitir o retorno do preso ao meio social em 

condições favoráveis à sua integração.  



Ainda, para o desenvolvimento do conteúdo, utilizou-se o autor da 

pesquisa sobre o tema “O Direito e o Trabalho do Preso”, principalmente de 

bibliografia sobre a matéria, bem como de sua experiência pessoal sobre o assunto, 

haja vista trabalhar no sistema prisional catarinense.  

Tem-se como objetivo geral pesquisar sobre os direitos e o trabalho do 

preso, considerando os princípios constitucionais e a Lei de Execução. 

Constituem-se objetivos específicos: fazer um paralelo entre a Lei e a 

realidade enfrentada pelo preso e sua família, durante a execução da pena e no seu 

retorno à sociedade, bem como um levantamento das conseqüências da exclusão 

imposta ao preso pela sociedade no seu egresso, e demonstrar para os legisladores 

a problemática sob o prisma social e jurídico dos direitos humanos. 

O que jamais se pode esquecer é que o preso é oriundo dessa sociedade 

que lá (presídio) o colocou e que para essa mesma sociedade irá retornar.  

Diante da problemática, questiona-se: é o preso durante o cumprimento 

de sua pena preparado para retornar à sociedade? Há uma sociedade preocupada e 

organizada para receber o egresso? Quais problemas sociais e jurídicos são 

impostos ao pela sociedade por meio da exclusão social? 

No primeiro capítulo está demonstrada de modo geral a história das 

prisões através do tempo. Discorre-se sobre o início das prisões e sua evolução, 

passando pela Antiguidade, Idade Média e a Idade Moderna, os efeitos que 

representaram um grande triunfo sobre a pena de morte, embora ela tenha seus 

irremediáveis defeitos e descréditos. Fala-se também dos sistemas penitenciários 

clássicos, que serviram de modelo para o mundo, a partir do século XIX. Em um 

segundo momento, ainda dentro do primeiro capítulo, é feita referência à história da 

prisão no Brasil, passando pelo Brasil Colônia, o Ideal Republicano e a 

Modernidade, bem como dos estabelecimentos penais brasileiros.  

O segundo capítulo versa o Instituto dos direitos, deveres, recompensas e 

sanções disciplinares aos presos, assim como os direitos humanos e fundamentais, 

sua conceituação e fazendo análise com base na Constituição da República 

Federativa do Brasil – CRFB/88 e Lei de Execução Penal – LEP.  

Por fim, o terceiro capítulo trata especificamente do trabalho do preso, a 

remição, o egresso e a ressocialização. O trabalho tem seu sentido ético, como 

condição da dignidade humana, e assim assume um caráter educativo. A 

ressocialização do preso é deveras importante para que não ocorra a devolução 



antecipada do preso ao convívio social, o que poderá ocasionar danos à ordem 

pública e ao preso – sua recuperação e o tratamento adequado são precisamente o 

sucesso de sua readaptação à sociedade.  

O trabalho prisional deve constituir-se, portanto, em um complemento no 

processo de ressocialização para prover a readaptação do preso, prepará-lo para 

uma profissão, inculcar-lhe hábitos de trabalho e evitar a ociosidade. Reconhece-se 

que a prisão não é o melhor lugar para empreender qualquer tentativa de 

reeducação ou tratamento terapêutico de problemas de responsabilidade. Devemos 

evitar, ao máximo, os efeitos prejudiciais da pena privativa de liberdade, procurando 

aplicar, a cada caso, a pena adequada a ressocialização do mesmo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 
 

 1. O SISTEMA PRISIONAL 
 

1.1 HISTÓRIA DAS PRISÕES 
 

As prisões, ou seja, “o estabelecimento que o Estado destina para manter 

sob sua guarda aqueles indivíduos que, em decorrência de seu comportamento anti-

social, precisam ser segregados, à guisa de reprimenda, desde que haja norma 

jurídica assim determinando” (FALCONI, 1998) ou os locais militarmente guarnecido, 

que também servem para a prisão de certos condenados, ou para que aí cumpram 

suas condenações, passaram por variadas fases, desde a Antiguidade até a 

atualidade. 

Os povos primitivos ignoravam quase completamente as prisões, já que 

utilizaram a pena de morte como medida suprema, pura e simples, e, para os crimes 

reputados graves e atrozes apenavam os culpados com suplícios adicionais, de 

efeitos amedrontadores (FALCONI,1998). 

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.  

Falconi (1998, p.52) assim descreve: 
                                   Em Roma, é na fortaleza real que se encontrava a mais velha prisão; na 

Idade Média, no castelo senhoril e nas torres das muralhas que rodeavam 

as cidades; na Judéia, em fossas baixas; no antigo México, em gaiolas de 

madeiras, onde eram amarrados os acusados. 

 

A justiça consistia em aplicar a pena pelo mal praticado, sem atentar pela 

pessoa do castigado, nem as condições em que a expiação era inculcada, ou seja, a 

prisão não existia como local de execução da pena; era totalmente desconhecida 

dessa forma (FALCONI, 1998) 

A única exceção nesse período ocorreu no Império Romano, que adotou 

a “prisão por dívidas”, arrestando corporalmente os acusados até que se chegasse a 

uma sentença condenatória, que ia dos castigos corporais a sucinta execução 

(FALCONI, 1998) 



As mais antigas prisões de que se tem notícia histórica, segundo Falconi 

(1998, p. 54), são: 
• O Labirinto de Creta [...] refere-se ao período Minóico e Médio, entre 

2.000 e 1.600 a.C., pois a forma arquitetônica de então era 

representada pelos palácios de CNOSSOS e FESTOS, que 

privilegiavam plantas labirínticas ao redor de um palácio central; 

• As Latomias, antigas construções de Siracusa (Sicília), que foram 

transformadas em prisões durante o governo tirano de Dionísio (405 a 

368 a.C.);  

• O Ergastulum, local onde, na antiguidade de Roma, eram depositados 

os escravos confinados a realizarem trabalhos forçados para o Estado; 

• A Marmetina, a mais antiga das prisões romanos, seguida pela Tuliana, 

edificada por Túlio Hostílio, terceiro rei de Roma. Mas, lendo Bernaldo 

de Quiros, a ordem é outra. Para ele, a mais antiga prisão romana foi 

esta ùltima, seguida pela Claudina, construída por Ápio Cláudio, 

ficando aquela outra em terceiro lugar; 

• A Torre de Londres, erigida durante a dominação normanda. Ali 

também se executavam as sentenças com pena capital. Consta que 

nela foram alojadas personagens da história da Inglaterra, como Ana 

Bolena, Catarina de Howard e Thomas Morus, entre outros; 

• A Bastilha de Paris, construída em 1383 e destruída pelo povo em 14 

de julho de 1789. Esse o marco maior de humanização da 

humanidade. A “Bastilha” celebrizou-se pelo fato histórico mencionado, 

mas a denominação “bastilha” designava as fortalezas providas de 

torres de vigia, e que se espalhavam por toda a França.  

 

1.1.1 A Antiguidade 

 

A Antigüidade desconheceu totalmente a privação de 

liberdade,estritamente considerada sanção penal. 

Magnabosco (1998) relata que: 
Mesmo havendo o encarceramento de delinqüentes, este não tinha caráter 

de pena, e sim de preservar os réus até seu julgamento ou execução. 

Recorria-se à pena de morte, às penas corporais e às infamantes. Durante 

vários séculos a prisão serviu de contenção nas civilizações mais antigas 

(Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia etc.), a sua finalidade era: lugar de 

custódia e tortura. A primeira instituição penal na Antigüidade foi o Hospício 

de San Michel, em Roma, o qual era destinado primeiramente a encarcerar 

"meninos incorrigíveis", era denominado Casa de Correção. Platão 



propunha o estabelecimento de três tipos de prisões: uma na praça do 

mercado, que servia de custódia; outra na cidade, que servia de correção, 

e uma terceira destinada ao suplício. A prisão, para Platão, apontava duas 

idéias: como pena e como custódia. 

  

Os lugares onde se mantinham os acusados até a celebração do 

julgamento eram diversos, já que não existia ainda uma arquitetura penitenciária 

própria. Utilizavam-se calabouços, aposentos em ruínas ou insalubres de castelos, 

torres, conventos abandonados, palácios e outros edifícios, conforme já citado por 

Falconi na página 1 deste trabalho.  

O Direito era exercido por meio do Código de Hamurabi ou a Lei do 

Talião, que ditava: "olho por olho, dente por dente" e tinha base religiosa (Judaísmo 

ou Mosaísmo) e moral vingativa. 

 

1.1.2 A Idade Média 
 

As sanções da Idade Média estavam submetidas ao arbítrio dos 

governantes, que as impunham em função do "status" social a que pertencia o réu. A 

amputação dos braços, a forca, a roda e a guilhotina constituem o espetáculo 

favorito das multidões desse período histórico, segundo Magnabosco (1998), que 

ainda comenta:  
 Penas em que se promoviam o espetáculo e a dor, como, por exemplo, 

aquela em que o condenado era arrastado, seu ventre aberto, as entranhas 

arrancadas às pressas para que tivesse tempo de vê-las sendo lançadas 

ao fogo. Passaram a uma execução capital, a um novo tipo de mecanismo 

punitivo.Com o Império Bizantino (aglomerado étnico de até 20 povos 

diferentes: civilização cristã, direito romano e cultura grega com influência 

helenística) fora criado o Corpus Juris Civilis, pelo imperador Justiniano, 

restabelecendo a ordem com suas obras: Código, Digesto, Institutas e 

Novelas. 

 

 Introduzida pelo Direto Canônico, foi somente na Idade Média que 

surgiu a pena privativa de liberdade, porém, bastante 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. Dotti 



(1998, Apud FALCONI, 1998, p. 63) comenta que, nesta época, para redimir a culpa, 

o infrator deveria sujeitar-se à penitência para aproximar-se de Deus, e aponta: 
 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 homines fui, minor homo redii. Daí então se cumprir o 

internamento em prisão de conventos: destrasio in monasterium. 

 

1.1.3 A Idade Moderna 
 

Durante os séculos XVI e XVII, a pobreza se abate e estende-se por toda 

a Europa.  

E contribuíram para o aumento da criminalidade: os distúrbios religiosos, 

as guerras, as expedições militares, as devastações de países, a extensão dos 

núcleos urbanos, a crise das formas feudais e da economia agrícola, etc. 

                   Segundo Magnabosco (1998):  
Ante tanta delinqüência, a pena de morte deixou de ser uma solução 

adequada. Na metade do século XVI, iniciou-se um movimento de grande 

transcendência no desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na 

criação e construção de prisões organizadas para a correção dos 

apenados. A suposta finalidade das instituições consistia na reforma dos 

delinqüentes por meio do trabalho e da disciplina. Tinham objetivos 

relacionados com a prevenção geral, já que pretendiam desestimular a 

outros da vadiagem e da ociosidade. Antes das casas de correção 

propriamente ditas, surgem casas de trabalho na Inglaterra (1697), em 

Worcester e em Lublin (1707), ao passo que em fins do século XVII já 

havia vinte e seis. Nessas casas, os prisioneiros estavam divididos em 3 

classes: os explicitamente condenados ao confinamento solitário, os que 

cometeram faltas graves na prisão e a última aos bem conhecidos e velhos 

delinqüentes.  

E continua: 
A mais antiga arquitetura carcerária, em 1596, foi o modelo de Amsterdã 

RASPHUIS, para homens, que se destinava em princípio a mendigos e 

jovens malfeitores a penas leves e longas com trabalho obrigatório, 

vigilância contínua, exortações, leituras espirituais. Em 1597 e 1600, 

criaram-se também em Amsterdã a SPINHIS, para mulheres, e uma seção 

especial para meninas adolescentes, respectivamente. Foi à Holanda, no 

século XVI, o país pioneiro na implantação do sistema penitenciário com o 

caráter que se tem hoje, surgindo às prisões como instituições. 



 

Os primeiros marcos de construções penitenciárias como instituições 

foram a Penitenciária de Bremen, 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 Gand, em 1775 (FALCONI, 1998). 

No final do século XVII, Geremias Bentham apresentou um modelo de 

estabelecimento prisional conhecido como panótico, que era um tipo de prisão 

celular em que só uma pessoa podia exercer em qualquer momento a vigilância dos 

interiores de cela. “A primeira penitenciária panótipa foi construída nos Estados 

Unidos, em 1800, na cidade de Richmond-Virgínia” (FALCONI, 1998). 

Em 1790, na cidade da 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 permitida somente a Leitura da 

bíblia.  

Focault (1998, p.201), refere-se a esse tipo 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 a sua consciência, 

interroga-a e sente despertar em si mesmo o sentimento moral que nunca 

perece inteiramente no coração do homem. 

 

Falconi (1998, p. 60), 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 necessidade de vigorar um regime mais 

humano e dentro dos limites objetivos da pena. 

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 da prisão. Elaborado pelo Capitão da Armada Inglesa Alexander 

Maconochie, que introduziu no presidio 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 (1998, p.62): 
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 silent 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... . 

 

O sistema utilizado atualmente no Brasil no cumprimento de pena 

privativa de liberdade é o progressivo, adotado pelo Código Penal Brasileiro de 

1940, valendo ressaltar que tal sistema trouxe grandes modificações ao sistema 

penitenciário FALCONI, (1998).  

E ao explicar como ocorre a progressão, continua Falconi (1998, p. 63): 

“O condenado, ao cumprir sua pena, regra geral, percorria um regime constituído de 

três estágios: fechado, semi-aberto e aberto”.  

Sendo assim, o sistema progressivo atual substitui consecutivamente a 

fase mais rigorosa pela mais suave de cumprimento de pena, tendo como propósito 

o reingresso paulatino do prisioneiro na sociedade e a humanização da execução 

penal. 

 

1.2 HISTORIA DAS PRISÕES NO BRASIL 
 

No Brasil, falar em sistema penitenciário seria tratar apenas de um 

compartimento onde se guardam presos, e nunca retratar a dura realidade nacional, 

onde existem várias espécies de “depósitos” de pessoas que se encontram sob a 

tutela do Estado, a mercê de apuração de fato típico ou mesmo já condenada. 

A exemplo dos países europeus, o aparecimento das prisões foi tardio. 

Primeiramente a prisão vigorou apenas como sentido de cárcere, ou seja, local de 

permanência temporária onde os acusados aguardavam suas condenações. 

A primeira menção à prisão no Brasil foi dada no Livro V das Ordenações 

Filipinas do Reino, Código de Leis portuguesas que foi implantado no Brasil durante 

o período Colonial. O Código decretava a Colônia como presídio de degredados.  A 



pena era aplicada aos alcoviteiros, culpados de ferimentos por arma de fogo, duelo, 

entrada violenta ou tentativa de entrada em casa alheia, resistência a ordens 

judiciais, falsificação de documentos, contrabando de pedras e metais preciosos. 

Ordenações Filipinas (1870, Apud, PEDROSO, 2004). 

Pedroso (2004), leciona que: 
Segundo os rumos da jurisprudência em todo o mundo, a implantação de 

um sistema prisional se fazia necessária no Brasil. A assimilação da nova 

modalidade penal se fez pela Constituição de 1824, que estipulou as 

prisões adaptadas ao trabalho e separação dos réus, pelo Código Criminal 

de 1830, que regularizou a pena de trabalho e da prisão simples, e pelo Ato 

Adicional de 12 de agosto de 1834, de importância fundamental, que deu 

às Assembléias Legislativas provinciais o direito sobre a construção de 

casas de prisão, trabalho, correção e seus respectivos regimes. A opinião 

pública também tomou parte nos debates sobre a implantação do regime 

penitenciário em nosso país. Uma acalorada discussão se fez em torno das 

formas como esse regime deveria ser adotado. Missões especiais foram 

enviadas a países como Estados Unidos, Inglaterra e França, com o 

objetivo de verificar as verdadeiras circunstâncias de aprisionamento e 

gerenciamento das chamadas prisões-modelo.  A Constituição de 1824 

estabelecia que as prisões deveriam ser seguras, limpas, arejadas, 

havendo a separação dos réus conforme a natureza de seus crimes.  

 

No início do século XX, a legitimidade social da prisão ganhou variações 

para um melhor controle da população carcerária. Surgiram tipos modernos de 

prisões adequadas à qualificação do preso segundo categoriais criminais: 

contraventores, menores, processados, loucos e mulheres. 

Segundo Lemos Brito (1942, Apud, PEDROSO, 2004): 
 Os asilos de contraventores tinham por finalidade o encarceramento dos 

ébrios, vagabundos, mendigos, em suma, os anti-sociais. 

 Os asilos de menores se propunham a empregar uma pedagogia corretiva à 

delinqüência infantil. Pressupondo a inocência do réu, foi proposta uma 

prisão de processados, considerando-se não conveniente misturá-los com 

delinqüentes já condenados ou provavelmente criminosos. 

 Os manicômios criminais foram idealizados para aqueles que sofriam 

alienação mental e requeriam um regime ou tratamento clínico enquanto os 

cárceres de mulheres seriam organizados de acordo com as indicações 

especiais determinadas por seu sexo. 

 



No entanto, o princípio do isolamento dos detidos por categorias criminais 

entrou em choque com o cotidiano da realidade carcerária, o que impossibilitava, em 

parte, a aplicação dessas modalidades. 

Lemos Brito (1933, p. 8, Apud, PEDROSO, 2004) descreve: 
Registrou em 1924 a situação em que se encontravam as prisões de 

algumas capitais brasileiras, apontando-a como "nefasta” e "odiosa”. A 

administração carcerária, com base em suas denúncias, chegou a receber 

uma série de propostas de reformas sugeridas por vários juristas. O próprio 

Lemos Brito propôs, em 1925, a adoção de um novo sistema penal. As 

premissas para tais mudanças tinham como ponto de debate a capacidade 

das prisões e as condições dos cofres públicos. Com base nessas idéias, a 

solução para a condição de detenção das mulheres concentrou-se na 

proposta de se construir uma prisão nacional, localizada no Rio de Janeiro. 

Ali seriam recolhidas as mulheres criminosas de todos os estados, 

condenadas a penas maiores de quatro anos, mediante a subvenção de 

cada estado de origem. Com base nos relatórios penitenciários sabemos 

que a porcentagem de mulheres no cárcere era muito pequena, em torno 

de 3% se comparadas aos homens. As causas mais comuns apontadas 

para a condenação feminina eram: a desordem, vadiagem, furto, 

ferimentos e infanticídio.  

 

Outro marco importante na história das prisões brasileiras foi à 

inauguração, em 1921, da Penitenciária do Estado de São Paulo, no Carandiru, que 

durante muito tempo foi considerada modelo quanto aos aspectos arquitetônicos e 

seguia o sistema celular e progressivo (FALCONI, 1998). 

A criminalidade não era considerada um problema insolúvel. Poderia ser 

resolvida pela prevenção. 

Em 31 de dezembro de 1940 é publicado o novo Código Penal, por meio 

do qual as penas foram simplificadas em duas categorias: as principais, que eram as 

penas de reclusão, detenção e multa; e as acessórias, que se subdividiam em perna 

de função, interdição de direitos e publicação das sentenças (FALCONI, 1998). 

Após a 2ª Guerra Mundial, surgem em vários países a Lei de Execução 

Penal (LEP), como na Polônia, Argentina, França, Espanha, Brasil, e outros estados-

membros da ONU. 



Com respaldo na tendência mundial, a Constituição do Brasil de 1988 

consubstanciou os valores firmados no Direito Internacional, assim conforme 

discorre o   Art. 5º da CRFB. Eis o que diz: 
Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou  

desagradante.  (Art. 5º, III, da Constituição do Brasil). 

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado... (Art. 5º, XLV, da 

Constituição do Brasil). 

A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado” (Art. 5º, XLVIII, da 

Constituição do Brasil). 

É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (Art. 5º, 

XLIX, da Constituição do Brasil); 

Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal  (Art. 5º, LIV, da Constituição do Brasil); 

Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em Lei  (Art. 

5º, LXI, da Constituição do Brasil); 

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  (Art. 5º, LXII, da Constituição do Brasil); 

O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por 

seu interrogatório policial (Art. 5º, LXIV, da Constituição do Brasil); 

A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (Art. 

5º, LXV, da Constituição do Brasil); 

Ninguém será levado à prisão ou nela metido quando a Lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança (Art. 5º, LXVI, da Constituição do 

Brasil); 

Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel  (Art. 5º, LXVII, da Constituição do Brasil); 

Conceder-se-á hábeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar 

ameaçado se sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção 

por ilegalidade ou abuso de poder (Art. 5º, LXVIII, da Constituição do 

Brasil). 

 

Os princípios da Constituição de 1988, de legalidade, igualdade e 

humanidade, não estão sendo observados. Eles estão sendo ignorados e o sistema 

prisional brasileiro em alguns estados carece de valores mínimos, essenciais à 



convivência sadia das pessoas encarceradas. A prisão é um sistema caro e que 

definitivamente não ressocializa o apenado. (FALCONI, 1998)  

A sociedade sente que o rumo mais humanamente adequado para punir 

sem reincidir é respeitar as regras legais de cumprimento da pena pelos 

condenados. 

Deve-se exigir daqueles que constroem as Leis torná-las mais adequada 

para o tratamento dos ditos “diferenciados, excluídos e marginalizados” por esta 

mesma sociedade em que o estado impera sem restrições e domínios. 

Inserem-se determinadas mudanças atuais no sentido de amenizar a 

criminalidade crescente na sociedade brasileira, objetivando a busca pela 

Humanização da Justiça, segundo Gomes (2000, p. 32): 
A prisão é um produto caro e reconhecidamente não ressocializa. Pelo 

contrário, dessocializa. Em razão da superpopulação, dos seus métodos e 

da sua própria natureza, é desumana e cruel; corta o vínculo com a 

comunidade, com a família, com o trabalho, com a educação. 

 

Hoje, os maiores problemas do Sistema Penitenciário Brasileiro são o 

crime organizado, a corrupção, a superlotação, a ociosidade e a baixa inteligência 

na administração dos estabelecimentos prisionais. Requer estes problemas, uma 

política penitenciária justa e eficiente e, apesar da prisão ser de natureza aflitiva, ela 

deve constituir a base para restauração pessoal, de boas oportunidades para a 

ressocialização. 

É o que pondera Oliveira (2002, p. 13): 
Desse modo, é possível enfrentar com firmeza as fortes rejeições ao 

tradicional modelo fracassado de prisão à espera de nova fisionomia, seja 

por uma inovadora concepção de padrão prisional, seja por mecanismos 

alternativos, os quais sem deixarem de punir a falta, podem reeducar o 

infrator para o exercício da cidadania responsável, de maneira a respeitar 

os direitos dos outros e se dispor a arcar com a solidariedade e os 

sacrifícios exigidos pelo homem comum. 

 

Uma política de socialização e de ressocialização, dos domínios de 

execução penal, legitima-se com uma cultura saudável de conservação do senso de 

responsabilidade do condenado, na vida prisional, em busca de soluções dos 

problemas humanos do preso e com a participação indissolúvel da sociedade que 



investirá na ressocialização, pois a partir de tais atitudes teremos um sistema 

prisional adequado e humano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na prisão 

com eles. Lembrem-se dos que são torturados, pois vocês 

também têm um corpo. 

                 (Apóstolo Paulo de Tarso, Carta aos Hebreus: 13,3). 

 

 

 



                                  CAPÍTULO II 
 

2.  DIREITOS,  DISCIPLINA E DEVERES DO PRESO 
 

2.1 DOS DIREITOS DOS PRESOS  

 

O que autoriza o Estado a prender pessoas, isolando-as da sociedade em 

presídios, cadeias, etc., a cumprir pena, privando de liberdade alguns dos seus 

membros, é a necessidade de proteção de determinados bens que são 

considerados essenciais para a convivência pacífica em sociedade. Esses bens são 

chamados de bens jurídicos. 

Segundo Barros (2001, p. 43): 
Os bens jurídicos que merecem proteção e que se de alguma forma 

desrespeitados podem ensejar a prisão estão descritos na Constituição 

Federal (vida, liberdade, privacidade etc). e só podem ser objeto de 

proteção do direito penal quando existe uma clara necessidade social.  

 

Os bens jurídicos são, portanto, valores constitucionalmente protegidos 

que podem ser definidos como bens essenciais do ser humano que possibilitam sua 

plena realização e desenvolvimento em sociedade e que facilitam ou asseguram a 

participação social livre e igualitária. 

Acrescenta Barros (2001, p. 43):   
O direito penal, por sua vez, diante desses valores descritos na 

Constituição, tem por função exclusiva intervir apenas quando for 

necessário para a conservação ou manutenção da convivência pacífica dos 

cidadãos, para garantir-lhes a liberdade: só se pode punir lesão ao bem 

jurídico se isso for imprescindível para a convivência em comum; no Estado 

democrático de direito cabe ao direito penal a proteção dos cidadãos.  

 

É tarefa do direito penal resguardar as condições elementares para a 

convivência social e a auto-realização do homem em sociedade. Num direito penal 

que tem por limite os princípios constitucionalmente consagrados, a prisão só pode 

ocorrer onde houver a necessidade de aplicação de pena para a proteção de bens 

jurídicos relevantes e do próprio indivíduo. 



E continua Barros:“O direito penal tem a função de assegurar a liberdade 

de todos os cidadãos, a minimização da violência e o arbítrio punitivo e maximização 

da tutela dos direitos, da liberdade e da segurança dos cidadãos”. 

No Estado democrático de direito, o Estado está a serviço dos cidadãos. 

Por ter a pessoa como objeto principal de proteção, o Estado de direito é 

incompatível com qualquer proposta de diminuição de garantias e o direito penal só 

deve servir para limitar a violência. 

É porque não podem ser minimizados que da vigência dos direitos 

fundamentais deriva a obrigatoriedade de sua proteção pelas autoridades 

administrativa e judiciária. 

Barros (2001, p. 44) esclarece:  
                                      Daí decorre que já não é mais possível afirmar que, no âmbito da relação 

penitenciária, haja uma relação especial de sujeição ou que o preso seja 

visto como alguém sujeito a uma relação especial de poder. O que há é 

uma pessoa sujeita a meras 'regras especiais' que não atingem a 

titularidade dos direitos fundamentais. Essas regras especiais implicam 

direitos e deveres recíprocos, do preso e da administração, e os direitos 

fundamentais, como direitos inerentes a todos os cidadãos, só podem ser 

limitados, em razão dessa relação, excepcionalmente, nos casos 

expressamente previstos em Lei, quando a limitação for imprescindível 

para alcançar um dos fins assegurados pela ordem valorativa da 

Constituição.  

 

Assim, essa relação entre preso e administração só pode ser interpretada 

com fins garantistas e os direitos fundamentais dos reclusos não podem ser 

minorados ou abrandados em razão de sua situação jurídica. O preso mantém o 

direito à divergência, à discordância, ao não acatamento de ordem que afete seus 

direitos individuais não atingidos pela sentença, mantém, enfim, sua cidadania. 

Zaffaroni (1997, p. 62), aborda que: 
A administração penitenciária tem o dever de respeitar os direitos 

fundamentais dos presos de forma a assegurar o exercício de todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela Lei, e a esse dever 

corresponde a obrigação do preso de respeitar as normas do regimento 

interno reguladoras da vida do estabelecimento. 

No entanto, anote-se, intolerável é qualquer forma de arbitrariedade por 

parte da autoridade administrativa e as finalidades de não-dessocialização 



e de harmônica integração social do preso, devem guiar as medidas que se 

adotem durante o cumprimento da pena. 

 

Em última instância cabe à autoridade judicial garantir os direitos dos 

presos e fazê-los cumprir pelo sistema penal e penitenciário. Ao poder judiciário 

cabe fazer o controle externo dos atos da administração, faz parte de seu dever de 

zelar pelos direitos individuais do preso e pelo correto cumprimento da pena. 

Entende Zaffaroni (1997, p. 63): 
Cumpre ao direito penal controlar a violência do poder, sua intolerância, 

irracionalidade e autoritarismo. No Estado democrático de direito, o direito 

penal não convive com respostas igualmente violentas, pois, como já 

referido, o que o legitima é a vinculação ao estrito respeito aos princípios 

consagrados formalmente na Constituição. Ao preso são assegurados 

todos os direitos não afetados pela sentença penal condenatória e seus 

direitos só podem ser limitados excepcionalmente nos casos 

expressamente previstos em Lei. E a Lei de execução penal prevê 

expressamente as ocasiões em que os direitos podem sofrer limitação 

dentro do presídio. 

 

Os presos têm, portanto, assegurado tanto pela Constituição Federal, 

quanto pela Lei de Execução Penal seu direito à vida, à dignidade, à liberdade, à 

privacidade etc. 

Zaffaroni (1997, p. 64) aborda estes princípios: 
• O princípio da dignidade da pessoa humana assegura e determina os 

contornos de todos os demais direitos fundamentais. Quer significar que a 

dignidade deve ser preservada e permanecer inalterada em qualquer 

situação em que a pessoa se encontre. A prisão deve dar-se em condições 

que assegurem o respeito à dignidade. 

• No que tange aos princípios e garantias constitucionais podemos 

dizer que o princípio da legalidade assegura que os presos só podem ter 

restrições de direitos quando previamente previstos em Lei. Os 

condenados mantêm os direitos não atingidos pela sentença penal 

condenatória. A legalidade assegura ao sentenciado a liberdade – no 

âmbito da existência e não atingida pela sentença – de pensamento, união 

familiar, privacidade etc. 

• O princípio da igualdade garante igualdade aos presos no que diz 

respeito aos direitos fundamentais. Garante respeito às diferenças e 

determina que todos devem ser feitos tão iguais quanto possíveis quando a 



desigualdade implicar prejuízo de alguns. A igualdade também assegura o 

direito de ser diferente, de não se submeter a tratamento de modificação de 

personalidade e proíbe discriminação de tratamento, dentro ou fora do 

presídio, em razão de especial condição seja de ordem social, religiosa, 

racial, político-ideológica. 

• O princípio da individualização da pena assegura que a pena seja 

aplicada àquela pessoa individualmente considerada, de forma a 

possibilitar o livre desenvolvimento da sua personalidade individual e que 

deve haver proporção entre ação e reação, entre gravidade do crime e 

gravidade da pena e que a pena deve ser cumprida dentro do marco 

constitucional de respeito à dignidade do sentenciado e não em função dos 

anseios sociais de punição. 

• Para os presos o princípio do devido processo legal garante que 

durante o cumprimento da pena seus pedidos sejam apreciados e julgados 

por juiz natural e imparcial, que seja garantido o contraditório com 

produção de provas, a ampla defesa com assistência técnica 

indispensável, que as decisões sejam fundamentadas para proporcionar 

análise por outras instâncias, o direito a um processo sem dilações 

indevidas, eqüitativo, com igualdade de tratamento e de armas. 

• A humanidade da pena determina que o homem não pode ser tratado 

como meio mas, como fim, como pessoa, o que impõe limitação à 

quantidade e à qualidade da pena e, conseqüentemente, o respeito à vida 

e a proibição de penas cruéis ou degradantes, incluídos o rigor 

desnecessário e as privações indevidas impostas aos condenados. Aos 

condenados à pena privativa de liberdade deverão ser propiciadas as 

condições para uma existência digna, velando-se por sua vida, saúde e 

integridade física e moral. 

 

A humanidade da pena assegura ainda o direito de cumprir pena perto 

dos familiares, à intimidade, à privacidade, à liberdade de expressão e ao sigilo da 

correspondência. 

Na realidade, segundo Fragoso (1980, p. 59) nem sempre existiram 

direitos, pois: 
É antiga a idéia de que os presos não têm direito algum. O condenado é 

maldito e, sofrendo a pena, é objeto da máxima reprovação da coletividade, 

que o despoja de toda proteção do ordenamento jurídico que ousou violar. 

O criminoso é execrável e infame, servo da pena, perde a paz e está fora 

do direito. O criminoso no antigo direito inglês podia ser morto por qualquer 

pessoa, pois, como se dizia nos próprios textos, pode ser morto 



meritoriamente sem a proteção da Lei, o que não quer viver conforme a 

Lei´. No direito primitivo, impunha-se ao delinqüente a pena de expulsão do 

grupo (que virtualmente significava a morta). 

  

 Conforme Rosa (1994), o condenado, em determinada época, só era 

objeto de deveres, não tinha direito algum. Hoje, essa realidade não mais perdura, 

estabelecendo a Lei uma série de direitos e deveres. É importante destacar, 

entretanto, que a competência é concorrente da União e dos Estados-membros para 

legislar sobre a execução penal. Assim, muitos direitos e deveres se encontram 

insertos em Leis estaduais, bem como nos regimentos internos das instituições de 

cumprimento da pena. 

Segundo Fragoso (1980, p. 61):  
No Brasil, ainda não se tem consciência de que o preso é sujeito de 

direitos, não obstante, a LEP estabelecer uma série de direitos, mas a 

situação fática é bastante dramática, sendo que o panorama atual reflete o 

descaso com que as autoridades e a sociedade tratam as pessoas 

provenientes das camadas inferiores.  

 

Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 

moral dos condenados e dos presos provisórios. 

Art. 41. Constituem direitos do preso: 

Acerca dos incisos enfatiza Mirabete (2002, p. 117 a 125):   

I – alimentação suficiente e vestuário; 
Deve a Administração proporcionar ao preso alimentação controlada, 

convenientemente preparada e que corresponda em quantidade e 

qualidade às normas dietéticas e de higiene, tendo em conta o seu estado 

de saúde e de outro, vestuário apropriado ao clima, para que não lhe seja 

prejudicada a saúde ou a dignidade.  

II – atribuição de trabalho e sua remuneração; 
Prevê o Art. 6º da CRFB, que o trabalho é um dos direitos sociais. No 

tocante ao preso, incumbe ao Estado o dever de atribuir-lhe o trabalho que 

deve realizar no estabelecimento prisional, preservando a dignidade 

humana do condenado. De igual modo, ao trabalho do preso deve 

corresponder uma remuneração eqüitativa, como preconizam as Regras 

Mínimas da ONU.  

III – previdência social; 



Sendo o trabalho também um dever do preso e devendo ser ele similar ao 

trabalho livre, decorre também a necessidade de se dar ao obreiro 

condenado as condições para que possa gozar dos benefícios da 

previdência social, incluindo-se, nessa ordem, aqueles derivados de 

acidente do trabalho. Evidentemente o direito do preso à aposentadoria 

está condicionado à regulamentação das Leis pertinentes à Previdência 

Social, dado seu caráter peculiar. Como a Lei de Execução Penal não 

prevê a possibilidade de descontar-se coativamente da remuneração do 

preso a contribuição previdenciária, tal direito somente poderá ser exercido 

pelo preso que, voluntariamente, contribuir para a Previdência Social, nos 

termos da legislação específica no que se refere a seu trabalho prisional.  

IV – constituição de pecúlio; 
Sendo obrigatório o trabalho e devendo o trabalhador preso receber uma 

remuneração adequada, pode o Estado prever sua destinação. É o que se 

faz no Art. 29, §1º da LEP, que prevê, em caso de estarem satisfeitas as 

obrigações maiores (reparação de dano, assistência à família, etc), a 

possibilidade de constituição de pecúlio, mediante desconto da 

remuneração devida pelo trabalho prisional.  

V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 

recreação; 
A execução ou exercício de uma atividade, principalmente no caso de 

trabalho, exige esforço, e a intensidade ou a duração dele produzem um 

estado físico ou psíquico de tensão e fadiga. Nesse estado, a atividade 

sofre qualitativa e quantitativamente, o que se reflete na produtividade, 

podendo até ser contraproducente e causar algum acidente. Impõe-se, 

pois, uma parada, cuja finalidade não está em si mesma, pois que visa ao 

repouso, descanso, a fim de se readquirirem as condições necessárias 

para a atividade interrompida. Por isso, deve estar sempre assegurado 

período de descanso para o sono, durante a jornada normal de trabalho, 

assim como nos domingos e feriados, como determina a Lei. Conforme 

previsto ainda no referido inciso, deve-se ocupar o tempo livre do preso, 

impedindo o ósseo, por meio da recreação. A recreação é o lazer-

distração, atividade que repousa ou que proporciona salutar fadiga propícia 

para o repouso por excelência que é o sono. 

VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 

anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
Deu-se guarida na Lei à recomendação prevista nas Regras Mínimas da 

ONU, de serem organizadas atividades recreativas e culturais em todos os 

estabelecimentos para todo bem-estar físico e mental dos presos. Assim, 



deve ser preenchido o tempo do preso sempre que possível com atividades 

não só esportivas, como também se ordem profissional, intelectual e 

artísticas.   

VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;  
Junto à laborterapia, o programa de reeducação na fase executório da 

pena privativa de liberdade é uma das bases fundamentais desse 

processo, e em todo o programa destinado a ressocialização não deve 

faltar a assistência material, moral e intelectual, pois a reeducação e a 

readaptação social implica necessariamente desenvolver intensa ação 

educativa.   

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
Prejudicial tanto para o preso como para a sociedade é o sensacionalismo 

que marca a atividade de certos meios de comunicação de massa (jornais, 

revistas, rádio, televisão etc). Noticiários em entrevistas que visam não a 

simples informação, mas que tem caráter espetaculoso não só atentam 

contra a condição da dignidade humana do preso, como também podem 

dificultar sua ressocialização após o cumprimento da pena. A Resolução nº 

7, de 11/07/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

reitera o princípio fundamental de que a pessoa presa ou sujeita a medida 

de segurança não deve ficar exposta a execração pública (Art. 6º, in fine).  

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado;  
Em consonância com o Art. 7º, III, da Lei nº 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto 

da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), que prevê 

como direito do advogado “comunicar-se com seus clientes, pessoal e 

reservadamente...”, dispõe o Art. 41, IX, da LEP, que é direito do preso a 

“entrevista pessoal e reservada com o advogado”. Trata-se de um direito 

que tem seu fundamento no âmbito da Constituição Federal, que garante 

aos acusados ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (Art. 

5º, LV), assinalando ainda que a Lei não poderá excluir da apreciação do 

Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual (Art. 5º, XXXV).   

X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 
Fundamental ao regime penitenciário é o princípio de que o preso não deve 

romper seus contatos com o mundo exterior e que não sejam debilitadas as 

relações que o unem aos familiares e amigos. Por isso, concede-se ao 

preso o direito da visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 

em dias determinados.  

XI – chamamento nominal;  
O preso tem o direito a ser designado pelo seu próprio nome. Estão assim 

proibidas, outras formas de tratamento e designação, como à fundada em 



números, alcunhas etc. O sentido de ressocialização do sistema 

penitenciário exige que o preso seja tratado como pessoa e não coisa, com 

rótulos que tem, por si mesmos, conteúdo vexatório e humilhante. Trata-se, 

portanto, de um direito que corresponde ao preso como pessoa, em razão 

da dignidade inerente a tal condição. 

XII – igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da 

pena; 
Há que haver, igualdade de tratamento salvo quanto à exigência da 

individualização da pena, e todos os presos devem ter os mesmos direitos 

e deveres. Qualquer limitação que não se refira às medidas e situações 

referentes à individualização da pena prevista na própria legislação está 

vedada.  

XIII – audiência especial com o diretor do estabelecimento;  
Deve ser permitido que o preso entre em contato direto com o diretor da 

prisão em qualquer dia da semana para qualquer reclamação ou 

comunicação. A efetiva observação desse direito possibilita a diminuição 

de discriminações e abuso de poder dos guardas carcerários, e o diretor 

poderá ter maior controle do que se passa no estabelecimento que dirigi. 

De posse das informações do preso, a serem comparadas ou 

complementadas pelas dos funcionários, terá ele melhores condições de 

coibir eventuais abusos e diligenciar no sentido de cumprirem-se as 

normas pertinentes à execução penal. 

XIV – representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;  
Pode o preso dirigir-se à autoridade judiciária ou a outras competentes, 

sem censura, para solicitação ou encaminhamento de alguma pretensão ou 

reclamação, de acordo com a via prevista legalmente. É muito comum, nas 

prisões, a elaboração de petições de hábeas corpus, de pedidos de revisão 

ou de benefícios, muitos deles atendidos, complementando-se a 

assistência jurídica que, em muitos presídios, é extremamente insuficiente. 

XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da Leitura 

e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes. 
O preso tem direito à liberdade de informação e expressão, ou seja, de 

estar informado dos acontecimentos familiares, sociais, políticos e de outra 

índole, pois sua estadia na prisão não deve significar marginalização da 

sociedade. Os contatos que podem manter como mundo exterior, por meio 

de correspondência imprensa escrita e outros meios de comunicação, 

como o rádio, o cinema, a televisão etc, contribuem para mantê-lo 

informado e tem como fim que não se sinta excluído da sociedade. São 



eles uma das formas de preparação do condenado para sua futura 

ressocialização. 

 Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão 

ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado ao diretor do estabelecimento.  
Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, 

restrição ou suspensão, possibilita a Lei que sejam suspensos ou 

restringidos, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, aqueles 

previstos nos incisos V, X, XV do Art. 41, parágrafo único. Assim, em 

decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina no 

estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de 

trabalho, da recreação, das visitas e dos contatos com o mundo exterior. 

Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos pela Lei, que 

deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a 

sua finalidade e enquanto subsistam as circunstancias extraordinárias que 

deram lugar a determinação excepcional.  

 

Art. 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de 

segurança, no que couber, o disposto nesta Seção. 

Como descreve Mirabete (2002, p. 128):  
Ao preso provisório aplicam-se todas as regras previstas no Art. 41 da LEP, 

ressalvando que, não estando ele obrigado ao trabalho, não terá os direitos 

dele decorrentes se não desempenhar a atividade laborativa. Quanto aos 

internados, submetidos que estão a medida de segurança, poderão ser 

suspensos ou restringidos certos direitos em decorrência de problemas de 

segurança ou de tratamento psiquiátrico a que estão submetidos.  

 

Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal 

do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou 

dependentes a fim de orientar e acompanhar o tratamento. 

Além dos referidos, reconhece a Lei como direito do internato a liberdade 

de contratar médico de confiança pessoal a fim de orientar e acompanhar o 

tratamento. 

Dessa maneira se expressou Mirabete (2002, p. 128 e 129): 
Várias são as razões que aconselham a interferência no tratamento do 

internado por pessoa alheia ao sistema penitenciário: a maior confiança do 

internado em médico por ele ou por seu familiar contratado, o que favorece 

o processo de cura. 

 



Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular 

serão resolvidas pelo juiz de execução. 

Enfatiza Mirabete (2002, p. 129) : “Para melhor apreciar a questão, o juiz 

da execução requisitará os resultados dos exames e das fichas relacionadas ao 

internado, e se necessário determinar nova perícia por outros médicos oficiais ou 

particulares”.  
   

2.2 DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 
  

Os direitos individuais fundamentais garantidos pela Constituição Federal 

visam resguardar um mínimo de dignidade do individuo. Depois da vida, o mais 

importante bem humano é a sua liberdade e, a seguir, o direito à dignidade. 

Infelizmente, dignidade não é algo que vê com freqüência dentro de nossos 

presídios. Muitas prisões não têm mais a oferecer aos seus detentos do que as 

condições subumanas, o que constitui a violação dos Direitos Humanos. 
A realidade nua e crua é que os presos, em nosso país, são maltratados, 

humilhados e desrespeitados em sua dignidade, contribuindo para que a 

esperança de seu reajuste desapareça justamente por causa do ambiente 

hostil que se lhes apresenta quando cruzam os portões da penitenciária. 

(DROPA, 2004). 

 

Ao invés de se reabilitar, o detido passa a nutrir um ódio cada vez maior 

pela sociedade que o colocou ali. Em sua mente, a sociedade não lhe deu emprego, 

educação ou qualquer condição que lhe garantisse a subsistência. O crime que 

cometeu foi motivado pela própria sociedade e ele não o teria praticado se essa 

mesma sociedade não lhe tivesse motivado. Os presos precisam de ajuda, de 

respeito, para terem esperança de recuperarem sua moral, a paz de seu espírito e o 

reequilibrio social. Infelizmente, não é o que acontece nas penitenciarias deste país.  
Tanto a qualidade de vida desumana quanto a prática de medidas como a 

tortura, por exemplo, dentro dos presídios, são fatores que impedem o ser 

humano de cumprir seu papel de sujeitos de direitos e deveres. A realidade 

cercando a vida dos detentos não mudará da noite para o dia. Essa 

mudança requer vontade política, técnica e financeira necessária, visando 

objetivos a curto, médio e longo prazo, mas em caráter de 

urgência.(DROPA, 2004). 

 



A Lei penal e as formas de sua aplicação devem atender às exigências da 

vida pessoal e social de cada condenado e mesmo daqueles detidos 

provisoriamente.  Para isso, são necessários critérios para que se alcance o 

desenvolvimento social capaz de acabar, de uma vez por todas, com a idéia de que 

“preso bom é preso morto”, um pensamento de exclusão absoluta desses indivíduos 

que lhes nega toda e qualquer forma de dignidade porque hoje se encontram 

isoladas da sociedade.  
Ocorre a necessidade de modernização da arquitetura penitenciária, a sua 

descentralização com a construção de novas cadeias pelos municípios, 

ampla assistência jurídica, melhoria de assistência médica, psicológica e 

social, ampliação dos projetos visando ao trabalho do preso e à ocupação 

de sua mente – espírito, separação entre presos primários e reincidentes, 

acompanhamento na sua reintegração à vida social, bem como 

oferecimento de garantias de seu retorno ao mercado de trabalho, entre 

outras, são algumas boas medidas para desarmar esta bomba. (DROPA, 

2004).  

 

Não é, simplesmente, isolando essas pessoas que se garantirá a ordem 

social, pois, um dia, grande parte delas se reintegrará novamente à comunidade. 

“A questão é reformar os valores ético-morais de nosso povo, despertando sua 

consciência para o fato de que qualquer nação só se faz grande a partir do respeito 

à dignidade de seus filhos, sejam eles livres ou detidos em sua liberdade”. 

(DROPA,2004) 

 

 

2.3  DOS DEVERES E SANÇÕES DISCIPLINARES 
 

Sobre os deveres e as sanções disciplinares, dispõe a LEP em seu Art. 38 

e 39, in verbis: 

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

seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 

I – comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; 

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-

se; 



III – urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 

IV – conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de 

subversão à ordem ou à disciplina; 

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

VI – submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII – indenização à vítima ou aos seus sucessores; 

VIII – indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua 

manutenção, mediante desconto proporcionalmente da remuneração do trabalho; 

IX – higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X – conservação dos objetos de uso pessoal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto 

neste artigo. 

Constitui, em primeiro lugar, dever do condenado “comportamento 

disciplinado e cumprimento fiel da sentença” (Art. 39, I). Em complemento a este 

dispositivo, prevê a Lei uma seção especial referente à disciplina, dividida entre 

disposições gerais (Arts. 44-58), faltas disciplinares (Arts. 49-52), sanções e 

recompensas (Arts. 53-56), aplicação das sanções (Arts. 57 e 58) e procedimento 

disciplinar (Arts. 59 e 60), sem prejuízo das normas estabelecidas pela legislação 

estadual e pelos regulamentos penitenciários internos. 

Mirabete (2002, p. 112 e 113), assim se reporta aos incisos do Art. 39 da 

LEP: 
Inciso I – Por cumprimento fiel da sentença entende-se não só o dever do 

preso de submeter-se à privação da liberdade, de não evadir-se, como 

também todos aqueles decorrentes diretamente da sentença condenatória: 

pagamento da multa, impedimentos decorrentes dos efeitos da 

condenação (incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela e 

curatela, inabilitação para dirigir veículos etc.) e outros. 

 Inciso II - Deve o condenado “obediência ao servidos e respeito a qualquer 

pessoa com quem deva relacionar-se” (inciso II). Exige-se o acatamento 

das ordens legais dos funcionários das instituições penitenciárias e 

autoridades judiciárias ou administrativas, tanto dentro do estabelecimento 

como fora dele, por ocasião dos traslados, transferências, condução ou 

prática de diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora, 

desobediência, desacato etc.), sempre serão faltas disciplinares graves 

(Art. 50, VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer pessoa com 



quem o preso deve relacionar-se (funcionários do instituto penitenciário ou 

outros servidores visitantes etc.). 

Inciso III – A urbanidade e respeito no trato com os demais condenados é 

também dever do preso. O interno deve observar conduta correta com seus 

companheiros de prisão ou com outros presos ou internados com os quais 

deve, ainda que eventualmente, conviver. Exige a Lei, porém, que, na 

impossibilidade de uma convivência regida pela amizade ou fraternidade, o 

preso trate os demais condenados com urbanidade e respeito nas 

inevitáveis relações que terão na coabitação, no trabalho, na instrução, na 

recreação etc., a fim de que esse relacionamento se efetue em condições 

semelhantes àqueles do mundo livre, aprendendo o preso a necessidade 

de que se respeite o próximo.  

Inciso IV – É ainda dever do condenado, conduta oposta aos movimentos 

individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina.  É 

relacionado como dever do condenado, não só a não-adesão, mas até uma 

conduta aos movimentos individuais ou coletivos de evasão, tanto nos 

estabelecimentos penitenciários como fora deles (traslados, transferências, 

trabalho externo ou qualquer diligência fora dos institutos). 

Embora não se considere como dever do preso o de delatar a existência 

desses movimentos ou de sua autoria, já que inexiste dever legal de agir 

para impedir a fuga de outrem, exige-se que o preso sempre se oponha a 

eles. Descumpre esse dever o condenado que sugere, instiga, incita ou 

planeja a fuga ou que fabrica, porta ou oculta instrumento ou objeto 

destinado à facilitação de evasão, ainda que ela não se consume. A 

mesma exigência faz-se com relação aos movimentos de subversão à 

ordem ou à disciplina nas prisões ou foram delas. Refere-se a Lei, aqui, 

aos movimentos de rebeldia e insubordinação, à destruição ou vandalismo, 

aos atos insolentes e ameaçadores contra autoridades ou funcionários, ou 

quaisquer outros que levem à insegurança ou à desordem, subvertendo a 

regular vida carcerária. 

Inciso V – Constitui, ainda, dever do condenado a execução de trabalho, 

das tarefas e das ordens recebidas. Ainda que não se trate de uma das 

obrigações decorrentes do trabalho atribuído ao condenado, de acordo 

com a disciplina legal, deve o preso obediência às ordens recebidas das 

autoridades e funcionários competentes, desde que não ilegais, 

constituindo-se a desobediência em falta disciplinar grave (Art. 50, VI).  

                                          Inciso VI – Outro dos deveres do preso é o de se submeter à sanção 

disciplinar imposta. As faltas disciplinares, de acordo com a moderna 

orientação penitenciária, devem se relacionadas na Lei ou regulamento. 

Podem ser advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrições de 



direitos e isolamento na própria cela, ou em local adequado nos 

estabelecimentos que possuem alojamento coletivo (Art. 53).  

Inciso VII – A indenização a vítima ou a seus sucessores, outro dos 

deveres do condenado, é a reparação ex-delicto prevista tanto na Lei penal 

como civil. Por isso, é possível à Administração descontar do produto da 

remuneração pelo trabalho do preso uma parte destinada ao atendimento 

dessa indenização, desde que esteja determinada judicialmente (Art. 29, 

§1º). Mas, além dessa execução forçada, a indenização é devida mesmo 

no caso de não trabalhar o preso, e é deu dever, se dispuser de meios, 

satisfazê-la.  

Inciso VIII – Inclui-se ainda como dever do condenado, de acordo com a 

moderna orientação doutrinária, a indenização ao Estado, quando possível, 

das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto 

proporcional da remuneração do trabalho. Esse desconto, não pode 

prejudicar a destinação prevista na Lei para a indenização ex-delicto, 

assistência a família e despesas pessoais (Art. 29, §1º, d).  

                                          Inciso IX e X - Por fim, constituem deveres do condenado os cuidados 

necessários à higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento e 

conservação dos objetos de uso pessoal. A necessidade de convivência 

forçada, nos alojamentos e locais de trabalho, de ensino, de recreação etc., 

como a própria condição de dignidade humana, exige que o preso 

mantenha princípios básicos de higiene, com relação a roupas, camas etc., 

além de providenciar e zelar pela limpeza dos alojamentos e suas 

instalações, celas etc., preservando também os objetos de uso pessoal. 

 

Não cumpridos quaisquer dos deveres pelo condenado, constitua ou não 

sua desobediência falta disciplinar, o fato implica demérito do preso, vindo em seu 

prejuízo por ocasião de se aferir a progressão, razão que indica ser necessária a 

comunicação ao diretor do presídio de qualquer infração às normas previstas nos 

Arts. 38 e 39 da Lei de Execução Penal. 

Com relação ao preso provisório, assim se manifesta Mirabete (2002, 

p.114): 
Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto no Art. 39, caput 

da LEP, (Art. 39, parágrafo único). Embora não esteja sujeito às obrigações 

de uma sentença condenatória transitada em julgado, o preso provisório 

deve permanecer recolhido em decorrência de circunstâncias previstas 

especialmente na Lei processual, impondo-se a ele os deveres que não 

decorrem exclusivamente da condenação. Excetuando-se, portanto, os 

deveres ao cumprimento fiel da sentença (inciso I, segunda parte), a 



execução do trabalho, que é nessa hipótese facultativa (Art. 39, V), e as 

indenizações à vítima e ao Estado (incisos VIII e IX), além de não se 

empenhar em fuga ou evasão, deve o preso provisório cumprir com os 

demais deveres, estando sujeito às mesmas sanções disciplinares no 

condenado (Art. 41, parágrafo único). 

  Todos os deveres visam à reintegração social do condenado. 

Assim, é mister a disciplina como instrumento para apreciação do mérito do 

condenado, ou seja, a aptidão, o merecimento do mesmo para retornar ao convívio 

social. 

                                                                                                                                                    

2.4 DA DISCIPLINA 

 
Não há qualquer dúvida de que todos os grupos humanos necessitam de 

ordem e disciplina, aliás, indispensáveis em todas as manifestações de vida, para 

que seja possível a convivência harmônica entre seus componentes. As prisões, 

como agrupamentos humanos que são, com a particularidade de serem compostas 

por pessoas que demonstraram pouca sensibilidade social e deficiente respeito à 

Lei, indispensáveis a convivência na vida comunitária, não constituem exceções a tal 

princípio. Um dos problemas básicos de uma prisão é a manutenção da disciplina 

nos estabelecimentos penitenciários.  

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência 

às determinações das autoridades a seus agentes e no desempenho do trabalho. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina os condenados à pena 

privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório.  

Uma boa disciplina é fundamental nos estabelecimentos penitenciários 

para manter uma convivência harmônica entre os presos e desenvolver as 

atividades necessárias ao processo de reinserção social, mas é fundamental que ela 

seja conseguida com a salvaguarda dos direitos humanos do preso. Por isso, 

dispõem as Regras Mínimas da ONU que “a ordem e a disciplina serão mantidas 

com firmeza, mas sem impor maiores restrições que as necessárias para manter a 

segurança e a boa organização da vida comum” (nº 27) 

Assevera Mirabete (2002, p. 130):  
                                         Todo sistema penitenciário deve conter adequado catálogo de medidas que 

tendam a manter a ordem e a disciplina no âmbito carcerário. Para a Lei de 

Execução Penal, a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na 



obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no 

desempenho do trabalho (Art. 44, caput), ou seja, no cumprimento de todos 

os deveres do condenado (Art. 39, caput). Como, porém, a disciplina 

insere-se na execução da pena, que exige um processo de 

individualização, procura-se um jogo de equilíbrio entre punições e 

recompensas como fator indispensável ao processo de readaptação social. 

 

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior 

previsão legal ou regulamentar.  

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do 

condenado. 

§ 2º É vedado o emprego de cela escura. 

§ 3º São vedadas as sanções coletivas. 

Assim se manifestou Mirabete ( 2002, p. 131): 
Nos termos das Regras Mínimas da ONU, o preso só poderá ser punido 

conforme as prescrições da Lei ou regulamento (nº 30.1), devendo ser 

previstas nessas normas jurídicas a conduta que constitui infração 

disciplinar, o caráter e a duração das sanções disciplinares que podem ser 

aplicadas (nº 29). Esse princípio de legalidade e anterioridade, equivalente 

ao do nullum crimen nulla poena sine praevia lege, estabelecido na 

Constituição Federal (Art. 5º, XXXIX) e no Código Penal (Art. 1º), vem 

inscrito no Art. 45, caput, da Lei de Execução Penal, que proclama não 

haver falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal 

ou regulamentar.  
 

Embora se afirme no Art. 45 que não haverá falta nem sanção disciplinar 

sem previsão legal ou regulamentar, a própria Lei federal define as faltas 

disciplinares graves e as sanções aplicáveis (Arts. 50 a 52), deixando à Lei local a 

previsão das faltas médias e leves, bem como as respectivas sanções (Art. 49). 

Conforme relato sobre o parágrafo 1º do Art.45, Mirabete (2002, p.132) 

expõe: 
Na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana da ONU, de 

1948, dispõe-se que as punições não podem ser constituídas por 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Vedam as Regras 

Mínimas da ONU todas as sanções corporais, cruéis, inumanas ou 

degradantes (nº 31), bem como as que possam prejudicar a saúde física ou 

mental do preso (nº 32.2). A Constituição Federal BrasiLeira impõe a todas 

as autoridades o respeito à integridade física e moral do detento e do 



presidiário (Art. 5º, XLIX), fazendo o mesmo o Código Penal (Art. 38). Em 

consonância com tais disposições, determina a Lei de Execução Penal que 

as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do 

condenado (Art. 45, §1º). Estão assim proibidas todas as sanções 

disciplinares que impliquem castigos físicos, redução de água, alimentação 

ou vestuário, isolamento em celas insalubres, sem iluminação ou aeração 

etc. Não se pode, a pretexto de execução de uma das sanções 

disciplinares previstas, como a de suspensão ou restrição de direitos ou de 

isolamento, a aplicação de métodos ou meios que levem a esses efeitos 

desumanos ou degradantes.  

 

Também é norma contida nas Regras Mínimas a proibição de 

encerramento do preso em cela escura, encampada agora pela Lei de Execução 

Penal (Art. 45, §2º).   

Desse modo se manifestou Mirabete, 2002, p. 132):                       
São conhecidos os abusos cometidos a pretexto de manter-se a disciplina 

com o encerramento do preso em celas escuras, às vezes 

propositadamente alagadas, sem qualquer tipo de instalação sanitária, de 

água, aeração ou cama, o que pode causar, com o tempo, males físicos ou 

mentais. 

 

São vedadas pela Lei as sanções coletivas (Art. 45, §3 º). Esse princípio 

decorre do preceito constitucional segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa 

do delinqüente (Art. 5º, XLV, da CRFB). Muitas vezes, a manutenção da ordem da 

disciplina tem servido como justificativa para que se inflijam aos presos sanções 

coletivas, quando é princípio básico de justiça, que não se deve aplicar em caso de 

simples dúvida ou suspeita. Sabe-se que tem ocorrido comumente punição a todos 

os presos de uma cela, galeria ou pavilhão, quando a Administração deseja castigar 

autores de uma infração disciplinar que não são conhecidos.  

Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou 

da prisão, será cientificado das normas disciplinares. 

Esclarece, Mirabete ( 2002, p. 133): 
È necessário, portanto, que, ao ingressarem no presídio, aqueles que já 

sabem ler sejam munidos de um exemplar do Manual de Instrução ou de 

um texto em que estejam expostas seus deveres e direitos e previstas as 

faltas e sanções aplicáveis em caso de infração a essas regras. Para os 

que ainda não sabem ler, a ciência dessas normas deverá ser feita por 



outro modo, podendo se incluir o estudo dessa matéria no currículo da 

instrução educacional. 

  

  Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de 

liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições 

regulamentares.  

Art. 48. Na execução das pena restritivas de direitos, o poder disciplinar 

será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da 

execução para os fins dos arts. 118, I, 125, 127, 181, §§ 1º, d, e 2º desta Lei. 

Pode o condenado a pena restritiva de direitos (prestação de serviços à 

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

de fim-de-semana) praticar falta disciplinar grave, como descumprir 

injustificadamente, a restrição imposta; retardar, injustificadamente, o cumprimento 

da restrição imposta; inobservar deveres previstos no Art. 39 ou praticar crime 

doloso Arts. 51 e 52 ou mesmo incorrer em falta disciplinar média ou leve descrita na 

Lei local.  

Ao explicar os três tipos de penas restritivas de direito, assim Mirabete, 

(2002, p. 134 e 135) se expressou: 
Tratando-se de pena de limitação de fim-de-semana, que deve ser 

cumprida em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado (Art. 

48, caput, do CP), a competência para aplicação da sanção disciplinar 

cabe ao diretor do estabelecimento oficial (Art. 54, primeira parte, da LEP). 

É ele a autoridade administrativa a que está sujeito o preso, embora a 

fiscalização seja incumbência do Patronato (Art. 79, II, da LEP).  

Quanto às penas de interdições de direitos (Art. 47, do CP), o poder 

disciplinar cabe à autoridade que executa a sanção, ou seja, torna efetiva a 

interdição, conforme disponha a Lei local (chefe Administrativo, diretor de 

serviço de habilitação para o exercício de profissões, atividades de ofícios, 

diretor de serviços de transportes etc). Quando à proibição de freqüentar 

determinados lugares, o poder disciplinar só pode ser exercido pelo juiz da 

execução.  

                                          No que tange à prestação de serviços à comunidade o ou a entidades 

públicas, porém, há que se fazer uma observação: tratando-se de trabalhos 

prestados à entidade estatal, ao diretor desta, deve caber o poder 

disciplinar. O Art. 150, aliás, determina que a entidade beneficiada com a 

prestação de serviços deve comunicar ao juiz da execução, a qualquer 



tempo, sob a prática de falta disciplinar. Nada impede, porém, que a Lei 

local disponha a esse respeito, estabelecendo a atribuição ao Patronato, 

órgão fiscalizar ou a outro órgão que criar.  

 

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A 

legislação local especificará as leves e médias, assim como as respectivas sanções. 

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta 

consumada. 

Cabe ao legislador local a previsão das faltas médias e leves (Art. 49, 

segunda parte). Nos termos da exposição de motivos, as peculiaridades de cada 

região, o tipo de criminalidade, mutante quanto aos meios e ao modo de execução a 

natureza do bem jurídico ofendido e outros aspectos sugerem tratamentos 

disciplinares que se harmonizem com as características do ambiente (MIRABETE, 

2002)  

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade 

que: 

I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 

II – fugir; 

III – possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de 

outrem; 

IV – provocar acidente de trabalho; 

V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do Art. 39 desta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

preso provisório. 

Ao discorrer sobre os incisos referentes a esse artigo, assim se expressou 

Mirabete (2002, p. 139, 140 e 141) 
                                          Inciso I – A primeira falta disciplinar grave é a de “incitar ou participar de 

movimento para subverter a ordem ou a disciplina”. Participar, nos termos 

do dispositivo, é tomar parte, é colaborar com o movimento de subversão 

da ordem ou da disciplina, quer por meios materiais como praticando 

violências, ameaças etc, quer por meios morais, como planejando ou 

organizando as atividades. Também responde pela falta quem incita, ou 

seja, quem induz, provoca, excita, estimula os companheiros à prática de 

atos de subversão ou indisciplina de caráter coletivo.  



                                          Inciso II – A fuga, e conseqüentemente sua tentativa, também é falta 

disciplinar grave. Ao contrário do que ocorre na legislação penal, que 

considera crime apenas a evasão praticada com violência, a falta 

disciplinar configura-se ainda quando o preso não se utiliza desse meio 

para deixar a prisão.  

                                          Inciso III – constitui falta disciplinar grave “possuir, indevidamente, 

instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”. Fato comum 

nos estabelecimentos penitenciários é a obtenção ou fabricação pelo preso 

de armas (revólveres, punhais etc.) ou outros instrumentos idôneos para o 

ataque pessoal (estiletes, lâminas, furadores etc.) confeccionados com 

materiais de uso nas cozinhas ou oficinas. É desnecessário para a 

caracterização da falta que o preso seja surpreendido portando arma ou 

instrumento, pois a Lei contenta-se com o simples fato de ele o possuir. 

Responde pela infração quem o guarda, por exemplo, na cela, no local de 

trabalho ou em qualquer outro à que, eventualmente, possa ter acesso.  

                                          Inciso IV – È também falta grave “provocar acidente de trabalho”. Refere-se 

a Lei ao comportamento doloso do sujeito e não à culpa, como, aliás, em 

todos os outros dispositivos do Art. 50. Aliás, o verbo provocar tem mais o 

sentido de produzir, promover, que implica a idéia de desejar que ocorra 

alguma coisa.  

                                          Inciso V – Comete falta grave também aquele que “descumprir, no regime 

aberto, as condições impostas”. As condições gerais e obrigatórias do 

regime aberto estão previstas no Art. 115 da LEP.  

                                          Inciso VI – Por fim, arrola-se na LEP como falta disciplinar grave 

“inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do Art. 39 desta Lei”. 

Assim, a desobediência à ordem de um funcionário e o desrespeito a 

qualquer pessoa com que o preso deva relacionar-se, bem como a 

inexecução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, são condutas 

sancionadas como falta grave.  

 

Como a Lei de Execução Penal prevê as condutas que poderão identificar 

faltas graves por parte dos presos condenados e provisórios, não pode a Lei local ou 

regulamento administrativo tipificar outras condutas. Estas somente poderão ser 

consideradas como faltas médias ou leves. 

Expressamente a Lei determina que se aplica ao preso provisório o 

disposto no Art. 50 excetuando-se, evidentemente, a infração prevista no inciso V, já 

que a ele não se aplica o regime aberto. Também não se aplica o inciso VI, na parte 

em que se relaciona a inexecução de trabalho, porque, quanto ao preso provisório, o 



desempenho de atividade laborativa é facultativo. Quanto ao mais, o preso 

provisório está sujeito às mesmas sanções do preso condenado quando pratica a 

falta disciplinar. 

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que: 

I – descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;  

II – retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; 

III – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do Art. 39 desta Lei. 

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

sujeita o preso, ou condenado, à sanção disciplinar; sem prejuízo da sanção penal. 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

I – advertência verbal; 

II – repreensão; 

III – suspensão ou restrição de direitos (Art. 41, parágrafo único); 

IV – isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que 

possuam alojamento coletivo, observado o disposto no Art. 8 desta Lei. 

Art. 54. As sanções dos incisos I a III do artigo anterior serão aplicadas 

pelo diretor do estabelecimento; a do inciso IV, por conselho disciplinar; conforme 

dispuser o regulamento. 

Expõe Mirabete (2002, p.134) que: 
As sanções disciplinares são aplicadas conforme o caso pelo diretor do 

estabelecimento ou por conselho disciplinar (Art. 54), enquanto a execução 

está a cargo da autoridade administrativa, conforme dispuser o 

regulamento, variando de prisão para prisão em decorrência das realidades 

próprias e peculiares de cada uma (Diretor do Presídio, Chefe de 

Disciplina, Chefe de Setor etc). A concessão de recompensas também fica 

a cargo das autoridades administrativas, na forma que estabelecerem a 

legislação local e os regulamentos (Art. 56, parágrafo único). 

 

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-á em conta a 

pessoa do faltoso, a natureza e as circunstâncias do fato, bem como as suas 

conseqüências. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos 

incisos III e IV do Art. 53 desta Lei. 

Mirabete (2002, p.135) ensina: 



 Ainda que o poder disciplinar referente às penas restritivas de direitos 

caiba a autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado, 

ocorrendo a prática de falta grave não pode ela impor as sanções previstas 

para tal infração: as sanções previstas para o autor dessa espécie de 

infração disciplinar referem-se exclusivamente ao condenado a pena 

privativa de liberdade e o preso provisório (suspensão ou restrição de 

direitos do preso e isolamento – Arts. 53, III e IV, e 57, parágrafo único. 

A prática de falta grave, porém, acarreta outras conseqüências na 

execução, ou seja, a conversão das penas restritivas em privativas de liberdade.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A prisão é como um cemitério, onde está enterrado o corpo e 

o espírito do preso. Perde-se a liberdade, a moral fica abatida. 

Fisicamente e psicologicamente retrai a pessoa,  entra-se  

num mundo  muito pequeno e a pessoa sente um impacto.  A 

penitenciária  precisa preparar a volta do interno a sociedade 

para  que ele não volte a reincidir,  mas está  muito atrasada 

neste sentido ...” 

(De um preso da Penitenciária de Florianópolis). 

 

 

 



                                                        CAPITULO III 
 

 

3. DOTRABALHO, DA REMISSÃO E DO EGRESSO 
 

3.1 DO TRABALHO DO PRESO 
 

O trabalho tem seu sentido ético, como condição da dignidade humana, e 

assim assume um caráter educativo. Se o condenado já tinha o hábito do trabalho, 

depois de recolhido ao estabelecimento penal irá manter aquele hábito, impedindo 

que degenere; se não o tinha, o exercício regular do trabalho contribuirá para ir 

gradativamente disciplinando-lhe a conduta, instalando-se em sua personalidade o 

hábito de atividade disciplinadora, conforme Exposição de Motivos, item 54, da Lei 

de Execução Penal. 

Para a consecução dessa finalidade educativa, porém, o trabalho prisional 

deve ser organizado de forma tão aproximadamente quanto possível ao trabalho em 

sociedade. 

Conforme Mirabete (2002, p.89); 
 A aquisição de um ofício ou profissão, fator decisivo a reincorporação 

social do preso, contribuirá para facilitar-lhe a estabilidade econômica 

assim que alcançar a liberdade. É preparando o indivíduo pela 

profissionalização (mão-de-obra qualificada), pela segurança econômica 

que vai adquirindo, pela ocupação integral de seu tempo em coisa útil e 

produtiva, reconhecimento dos direitos e deveres, das responsabilidades e 

da dignidade humana que se obterão o ajustamento ou reajustamento 

desejados.  

 

Algumas pessoas se envolvem em atividades criminosas porque não 

possuem qualquer fonte de renda legítima, muitas vezes porque não conseguem 

encontrar emprego. Isso pode ocorrer porque elas nunca tiveram a experiência de 

um trabalho regular, de modo que nunca aprenderam a disciplina necessária para 

seguir um regime de trabalho estável a cada dia. Também pode ser que elas 

desejam trabalhar, mas não possuem as habilidades nem a capacitação necessárias 

para encontrar um emprego regular. 

Coyle (2002, p. 106) relata que: 



 O trabalho na prisão pode ter duas metas principais. A primeira é a 

simples meta de estimular os presos a participar de uma rotina regular que 

envolva acordar, ir para um local de trabalho e passar várias horas por dia 

trabalhando ao lado de outras pessoas de modo organizado. Entretanto, 

por si só, isso não basta. Há pouco sentido em obrigar os presos a irem 

todos os dias para uma oficina de trabalho onde o trabalho é monótono e 

provavelmente não será de qualquer utilidade para outras pessoas. O pior 

exemplo disso foi o sistema usado no século XIX no qual os presos eram 

obrigados a girar grandes cilindros de areia durante muitas horas por dia, 

sem qualquer propósito em absoluto. Existem muitos equivalentes 

modernos desse tipo de trabalho esvaziado de qualquer sentido.  

A outra meta do trabalho é dar aos presos confiança e permitir que eles 

desenvolvam habilidades para desempenharem um trabalho que tenha um 

propósito, no qual eles sintam que estão aprendendo de um modo que, em 

grande medida, contribuirá para que eles encontrem emprego após 

cumprirem sua pena. Isso significa que o trabalho na prisão deve ser 

vinculado a um treinamento destinado a oferecer aos presos habilidades de 

trabalho que lhes permitirão adquirir qualificações para trabalhar em ofícios 

tradicionais, tais como construção, engenharia, administração ou 

agricultura. Também é possível incluir treinamento em novas habilidades, 

como computação, por exemplo. Nesse treinamento profissionalizante é 

particularmente importante conhecer os tipos de oportunidades de emprego 

que estarão disponíveis na comunidade local para onde o preso retornará. 

 

As administrações penitenciárias têm muita dificuldade em garantir 

trabalho suficiente para os presos. 

Os governos devem oferecer determinados tipos de emprego para a 

administração penitenciária. 

Nos últimos anos, tem havido uma crescente tendência de se envolver 

empresas comerciais e indústrias do setor privado na oferta de trabalho para presos. 

Nos casos em que isso acontece, as autoridades penitenciárias devem se certificar 

de que os presos não são usados meramente como fonte de mão-de-obra barata ou 

para minar os salários de trabalhadores locais. 

Segundo COYLE (2002, p. 108): 
Para que a experiência de trabalho prepare os presos para a vida após a 

soltura e não seja meramente vista por eles como um trabalho forçado, é 

importante que eles recebam algum tipo de remuneração pelo trabalho que 

desempenham. Isso pode ser feito de várias formas. Um dos métodos mais 



criativos é remunerar os presos a um salário equivalente ao que seria pago 

a um trabalho semelhante na sociedade civil. Em seguida, eles devem 

passar uma proporção do dinheiro para suas famílias, em alguns casos 

doar uma proporção para algum tipo de reparação do crime que 

cometeram e poupar um pouco para a vida após a prisão. 

  

 As considerações sobre o trabalho aplicam-se, primeiramente, aos 

presos que já foram sentenciados. Considerações diferentes aplicam-se a presos 

que estão aguardando julgamento. Uma vez que eles não foram considerados 

culpados de um crime, eles não deveriam ser obrigados a trabalhar. Entretanto, eles 

também podem sofrer do tédio de ter de passar longos períodos de monotonia e 

ociosidade, às vezes anos. Sempre que possível, também deve haver trabalho 

disponível para os presos que aguardam julgamento e eles devem ser estimulados a 

participar. 

Conforme dispõe o Art. 31 da Lei de Execução Penal, o condenado à 

pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e 

capacidade. 

Já o preso provisório, vale dizer, aquele ainda sem condenação definitiva 

(recolhido em razão de prisão em flagrante, prisão temporária, por decretação de 

prisão preventiva, pronúncia ou sentença condenatória recorrível), não está obrigado 

ao trabalho. Entretanto, as atividades laborterápicas lhes são facultadas e sua 

prática dará direito à remição da pena, tão logo venha a ser aplicada. 

Relata-nos Mauricio Kuehni, diretor do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), apud Coyle (2002, p. 109): 
Os presídios foram criados no século XVIII para que os condenados 

fossem devolvidos à sociedade melhores do que entraram. Uma das 

grandes causas da criminalidade brasileira é que isso foi esquecido. O 

sistema carcerário nacional empilha 360 mil pessoas em cadeias 

projetadas para 260 mil e cerca de 56% dos presos reincidem no crime. De 

acordo com estudiosos, porém, esse índice poderia ser drasticamente 

reduzido com a simples ampliação dos programas de trabalho nas prisões. 

Além de contracheques no final do mês, eles dão ao preso 

empregabilidade e liberdade mais cedo - a cada três dias trabalhados, um 

é reduzido da pena. Trabalho nos presídios é uma política de segurança 

pública, pois quem está na cadeia um dia sairá. 

 



Mas empresas, políticos e a própria sociedade ainda parecem ver com 

ceticismo essa idéia, que já se mostrou eficaz dentro e fora do Brasil. 

O índice de presos que trabalham ainda é baixo. Mas boa parte dessa 

mão-de-obra poderia ser aproveitada nas linhas de montagem. 

Ainda, conforme Kuehni: 
 No Brasil, 360 mil pessoas estão presas. Só 18% exercem alguma 

atividade remunerada nas prisões. 

 O Estado de São Paulo concentra pouco mais de um terço da massa 

carcerária brasileira. Nos presídios paulistas, 35% dos presos trabalham.  

Os presos são cada vez mais jovens. Três quartos deles têm entre 18 e 34 

anos. Portanto, é mão-de-obra com idade para trabalhar.  

Cerca de 80% dos detentos respondem por crimes contra o patrimônio, 

como roubo e furto. São os que teriam maiores chances de recuperação. 

 

Um dos fatores que as empresas brasileiras quase não utilizam o trabalho 

do preso é a desconfiança em relação às cadeias. A maioria dos empresários não 

quer nem pensar no assunto. Os poucos que apostam no trabalho dos presos 

costumam se beneficiar. 

Entre todos os benefícios do trabalho para os presos, um dos que mais 

contribuem para a ressocialização é o aumento da auto-estima. 

Como os presos, as empresas e a sociedade são beneficiadas pelo 

trabalho nas penitenciárias. 

Demonstra-nos, Coyle (2002, p. 108) o seguinte: 

Benefícios para os presos: 
A cada três dias de trabalho, ganham um dia de redução da pena. 

Recebem cerca de um salário mínimo. 

Dez por cento dos salários do preso são automaticamente poupados. 

Assim, eles têm um fundo para quando saírem da prisão. 

Os salários podem ser enviados à família ou usados para despesas 

pessoais, como compra de material de higiene. 

 A capacitação que os presos recebem será útil para conseguirem um 

emprego fora da prisão. 

Benefícios para as Empresas: 
Os presos não são empregados no regime de CLT. Com isso, as empresas 

economizam até 60% dos custos de mão-de-obra ao não pagar benefícios, 

como férias, 13o salário e Fundo de Garantia. 



A empresa também poupa na instalação da unidade de produção, pois usa 

a infra-estrutura do presídio, como galpões, água e energia elétrica.  

Os presos faltam menos ao trabalho do que um operário comum. 

Benefícios para a sociedade: 
O trabalho aumenta a chance de ressocialização do preso. É uma forma de 

prevenir a reincidência quando ele ganha liberdade. 

Dez por cento do salário dos presos alimenta um fundo que paga o 

trabalho de outros presos na manutenção das unidades prisionais. 

 O trabalho ocupa os condenados, diminuindo as tensões na cadeia e os 

motivos para rebeliões ou fugas.  

 Os presos adquirem noções de  hierarquia, cumprimento de horários e 

metas de produção. 

A concepção do trabalho penitenciário seguiu historicamente a evolução 

experimentada na conceituação da pena privativa de liberdade. Inicialmente, estava 

ele vinculado à idéia de vingança e castigo e manteve essas características como 

forma mais grave e aflitiva de cumprir a pena na prisão. Na moderna concepção 

penitenciária, o momento da execução da pena contém uma finalidade reabilitadora 

ou de reinserção social. Entende-se hoje por trabalho penitenciário a atividade dos 

presos e internados, no estabelecimento penal ou fora dele, com remuneração 

eqüitativa e equiparada ao das pessoas livres no concernente à segurança, higiene 

e direitos previdenciários e sociais. 

Relata-nos Mirabete, p. 87: 
O trabalho prisional não constitui, uma agravação da pena, nem deve ser 

doloroso e mortificante, mas um mecanismo de complemento do processo 

de reinserção social para prover a readaptação do preso, prepará-lo para 

uma profissão, inculcar-lhe hábitos de trabalho e evitar a ociosidade. 

Exalta-se seu papel de fator ressocializador, afirmando-se serem notórios 

os benefícios que da atividade laborativa decorrem par a conservação da 

personalidade do delinqüente e para a promoção do autodomínio físico e 

moral de que necessita e que lhe será imprescindível para seu futuro na 

vida em liberdade. 

  

O trabalho do preso é fundamental por uma série de razões: do ponto de 

vista disciplinar, evita os efeitos corruptores do ócio e contribui para manter a ordem; 

do ponto de vista educativo o trabalho contribui para a formação da personalidade 

do indivíduo; do ponto de vista econômico, permite ao preso dispor de algum 

dinheiro para suas necessidades e para subvencionar sua família; do ponto de vista 



da ressocialização, um homem com profissão tem mais chance de levar uma vida 

honrada. 

  

Nas Regras Mínimas da Onu, apud, Ministério da Justiça (1998, p. 76) 

prevê-se que: 
 O trabalho penitenciário não deve ter caráter aflitivo (nº. 71.1); na medida 

do possível, deverá contribuir, por sua natureza, para manter ou aumentar 

a capacidade do preso para ganhar honradamente sua vida depois da 

liberação (nº. 71.4), e sua organização e métodos devem assemelhar-se o 

mais possível à dos que realizam um trabalho similar fora do 

estabelecimento a fim de preparar o preso para as condições normais do 

trabalho livre (nº. 72.1). 

 

Nos termos da Lei de Execução Penal, o trabalho do preso, como dever 

social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva; 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de 

dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 

Ressalta-se, assim, no dispositivo, que o trabalho é um dever do 

condenado, o que é reiterado no Art. 31, caput e Art. 39, V, do referido diploma. Não 

se confunde, assim, com o trabalho espontâneo e contratual da vida livre, já que 

entre no conjunto dos deveres que integram a pena.  

Mas, se o Estado tem o direito de exigir que o condenado trabalhe, 

conforme os termos legais, tem o preso o “direito social” ao trabalho, conforme 

Constituição Federal de 1988: 

Art. 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Como a obrigatoriedade do trabalho, se vincula ao dever da prestação 

pessoal do preso, recorre a lei às sanções disciplinares, prevendo como falta grave o 

descumprimento do dever de trabalhar: 

   

3.2 DA REMUNERAÇÃO E DESTINAÇÃO DO SALARIO 
 

3.2.1 DA REMUNERAÇÃO 
 



O trabalho do preso e do internado deve ser remunerado adequadamente 

não se reconhecendo mais o regime de “gorjetas” ou “regalias” ou remuneração 

simbólica, conforme Lei de Execução Penal. 

Mirabete (2002, p. 90), expõe: 
Para o preso institucionalizado o trabalho é um valor negativo. Mas o 

dinheiro é um valor positivo. Conjugar esses dois valores, para que o 

interno, objetivando o fim (dinheiro), habitue-se com o meio (trabalho), é 

uma estratégia necessária.   

 

Nos termos legais, o trabalho será remunerado mediante prévia tabela, na 

podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo. Essa disposição, se, de um 

lado evita que os Poderes Públicos se valham das aptidões profissionais dos presos 

em trabalho gratuitos, como assinala a exposição de motivos (item 53), da LEP por 

outro tem provocado polêmicas diante da irrealidade da proposição. 

Conforme Mirabete (2002 p. 91).  
Ao abordar a questão relativa à remuneração do trabalho penitenciário, 

adverte que todo intuito de equiparação do trabalho prisional ao livre, na 

atualidade, representa insuperáveis dificuldades que não foram 

solucionadas doutrinária ou praticamente em parte alguma do mundo, a 

ponto de não obstante a tendência favorável a essa equiparação no 

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito e Tratamento 

do Delinqüente, se remeteu o estudo dessa possibilidade a novas e mais 

detalhadas análises. Resta do preceito legal apenas o intuito de animar o 

condenado a procurar e desenvolver a atividade laborativa prisional e 

reconhecer que, apesar dos pesares, a remuneração não é tão elevada 

diante da realidade salarial de nosso país. Mesmo assim a Lei não é 

cumprida. 

  

A legislação local sabe determinar os parâmetros para a fixação da 

remuneração do preso ou do internado e poderá ser efetuada por hora trabalhada ou 

por tarefa executada, dependendo da natureza do serviço e da conveniência da 

terapêutica exigida, sempre se respeitando os limites estabelecidos na Lei de 

Execução Penal, inclusive quanto à duração da jornada de trabalho.  

 

3.2.2 DA DESTINAÇÃO DO SALÁRIO 
 



Dispõe o Art. 29, §1º, da Lei de Execução Penal, sobre a destinação do 

rendimento do trabalho penitenciário, como o fizera, em parte, a Lei nº. 6.416/77, 

prevendo o desconto para a indenização do dano ex-delicto e assistência à família, 

bem como para o ressarcimento do Estado pelas despesas com a manutenção do 

preso ou internado. 

Esclarece Mirabete (2002, p. 91): 
 O desconto deverá atender, em primeiro lugar, ”à indenização dos danos 

causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 

reparados por outros meios”. É indispensável para esse desconto, portanto, 

que existe decisão judicial definitiva, inclusive sobre o montante da 

indenização, sendo ele vedado na hipótese de não ter sido proposto ou não 

ter sido julgado o processo da execução da indenização do dão ex-delicto. 

Evidentemente, também não será efetuado o desconto se o dano já foi 

reparado integralmente voluntária ou coativamente pelo sentenciado. A Lei 

estadual deverá dispor a respeito do procedimento de habilitação dos 

prejudicados pelo ilícito e da percentagem que deve ser destinada à 

finalidade de reparação. 

 

E continua Mirabete; 
                                      O segundo desconto refere-se à assistência à família do preso ou 

internado, que sofre as conseqüências secundárias da execução da 

pena pela ausência do marido, pai ou mãe, ou seja, pelo principal 

responsável pelo encardo de mantê-la.  

         

Refere-se ainda a Lei à destinação de parte da remuneração a pequenas 

despesas pessoais do preso, como a aquisição de aparelhos, objetos, livros, revistas 

etc. Esse desconto, como o da assistência à família, está previsto nas Regras 

Mínimas da Onu (nº. 76.2). 

Afinal, de acordo com Mirabete (2002, p. 92): 
O produto da remuneração deverá atender também ao ressarcimento ao 

Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em 

proporção a ser fixada pela Lei local e sem prejuízo da destinação 

mencionada.  Tal destinação, recomendada pelas modernas 

concepções penitenciária, só terá lugar se forem preenchidas as 

necessidades referidas anteriormente e também deve obedecer a uma 

proporção a ser fixada pela Lei regulamentadora.  

 



Prevê ainda a Lei, conforme orientação das Regras Mínimas da ONU (nº. 

76.3), que, se providas as destinações a que ela obrigada, deve ser depositada a 

parte restante para constituição do pecúlio, e caderneta de poupança, que será 

entregue ao condenado quando posto em liberdade (Art. 29, §2º). 

É de suma importância que o preso, ao ser colocado em liberdade 

disponha do pecúlio para que possa sobreviver até adquirir trabalho e ajustar-se ou 

reajustar-se ao meio social.  

 

3.3 DO TRABALHO INTERNO 
 

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 Penal, conforme Mirabete (2002, p. 93): 
 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. O trabalho nas 

prisões, que pode ser industrial, agrícola ou intelectual, tem como 

finalidade alcançar a reinserção social do condenado e, por isso, deve ser 

orientado segundo as aptidões dos presos, evidenciadas no estudo da 

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

ou ofício que o preso desempenhava antes de ingressar no 

estabelecimento. Na medida do possível, deve permitir-se que o preso 

eleja o trabalho que prefere e para o qual se sinta mais motivado e atraído. 

  

Devem ser levadas em conta, toda via, a habilitação, a condição pessoal 

e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo 

mercado. 

Relata-nos Mirabete (2002, p. 94) que: 
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 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 no tipo de atividade, profissão ou arte que desempenhava 

antes de ingressar na prisão. 

  

A mão-de-obra de condenados pode ser aproveitada na construção, 

reforma, conservação e melhoramentos do estabelecimento penal e de seus anexos, 

como deixa claro o Art. 33, parágrafo único da Lei de Execução Penal.         

Recomenda-se que, sejam atendidos pelos presos e internados os serviços 

auxiliares comuns do estabelecimento (enfermarias, escolas, cozinhas, lavanderias) 

e todos os realizados em favor da Administração. É um modo não só de ocupá-los 

na forma determinada pela Lei, como também um dos meios para a redução do 

gasto público. 

 

3.3.1 DO TRABALHO DO PRESO PROVISÓRIO 
 

O preso provisório (recolhido em razão de prisão em flagrante, prisão 

temporária decretação de prisão preventiva, pronúncia ou sentença condenatório 

recorrível) não está obrigado ao trabalho, como, aliás, se recomenda nas Regras 

Mínimas da ONU (nº 89). Segundo Mirabete (2002, p. 94): 
                                          Não se pode submeter a esse ônus aquele que ainda não foi condenado 

definitivamente e que tem, assim, a seu favor, a presunção de inocência. A 

privação da liberdade, nessa hipótese, é-lhe infligida diante das 

circunstâncias previstas na Lei, em benefício da ordem pública ou do 

regular andamento do processo, não podendo acarretar mais esse ônus 

que é conseqüência da execução da pena privativa de liberdade.  

 

O trabalho, porém, é um direito do preso provisório, já que está ele 

privado da possibilidade de exercê-lo em decorrência da medida processual, 

cabendo a Administração oferecê-lo ao detido. E continua Mirabete (2002, p.94):  
Como, porém, o recolhimento do preso provisório atende aos interesses da 

correta administração da justiça, quer porque impede que o réu se subtraia 

à aplicação da Lei penal, quer porque poderá, estando em liberdade, por 

em risco a ordem pública ou prejudicar a instrução criminal, determina a Lei 

que o trabalho só poderá ser executada no interior do estabelecimento. 

  

Art. 31 da LEP:” O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado 

ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o 



preso provisório, o trabalho não é obrigatório só poderá ser executado no interior do 

estabelecimento”.   

 

3.3.2. DA JORNADA DE TRABALHO 
 

A assimilação que deve existir entre o trabalho penitenciário e o trabalho 

livre conduz à recomendação de que aquele mantenha também uma jornada igual 

ou aproximada deste, a fim de que a capacitação profissional do preso e internado 

lhe permita, ao deixar a prisão, render na atividade laborativa à altura das 

necessidades do mercado, bem como ocupá-lo de forma produtiva durante boa 

parte do dia. 
Segundo as Regras Mínimas da Onu (1998, p. 87), o trabalho deve ser 

suficiente para ocupar o preso durante a duração de uma jornada normal 

(nº 71.3), devendo a Lei ou regulamento fixar o número máximo de horas 

da atividade laborativa, tendo em conta os regulamentos ordinários e os 

usos locais referentes ao emprego do trabalhador livre (nº 75.1). 

 

A Lei de Execução Penal estabelece o limite máximo de oito horas e o 

mínimo de seis horas para a jornada normal de trabalho (Art. 33, caput), deixando-se 

à Lei regulamentadora sua duração efetiva, entre tais limites, para os efeitos de 

remuneração, remição etc. 

Coyle (2002, p. 94) copmpleta: 
Dispõe-se, ainda, diante do princípio de assimilação com o trabalho livre e 

de acordo com as normas de segurança e higiene do trabalho, que deverá 

haver descanso nos domingos e feriados, tal como recomendam também 

as REGRAS MÍNIMAS DA ONU, 2002, p.87, ao estabelecer um dia de 

descanso por semana (nº 75.2). O descanso pode recair em outro dia da 

semana que não o domingo, quando se trata de serviços de conservação e 

manutenção do estabelecimento penal. 

 

A Lei e os regulamentos devem ter em vista, também, que na elaboração 

dos horários de trabalho deve ser reservado espaço de tempo adequado à instrução 

comum e profissional, às refeições, bem como às atividades previstas na Lei, à 

recreação e, eventualmente, ao descanso intercalado, conforme a natureza do 

serviço, tal como se determinam nas regras relativas a higiene e segurança da 

atividade de labor.  



.  

3.4 TRABALHO EXTERNO 
 

O condenado que estiver concluindo a pena em regime semi-aberto está 

sujeito a trabalho em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (Art. 35, 

§1º, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em 

colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, do CP), sendo admissível a 

atribuição do trabalho externo, bem como a freqüência a cursos profissionalizantes 

(Art. 35, §2º O trabalho externo é admissível bem como a freqüência a cursos 

supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior, do CP). 

Nada impede que esse trabalho seja prestado a empresas privadas ou mesmo que 

tenha caráter autônomo. 

Segundo o Art. 36, caput, da Lei de Execução Penal.  

O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado 

somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração 

Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra 

fuga e em favor da disciplina. 

§1º O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na 

obra. 

§2º Caberá ao órgão da Administração, a entidade ou a empresa empreiteira a 

remuneração desse trabalho. 

§3º A prestação de trabalho em entidade privada depende do consentimento 

expresso do preso.  

E Art. 34, §3º  

O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras 

públicas, do CP, ao preso que estiver cumprindo a pena em regime fechado 

somente poderá ser atribuído trabalho externo em serviços ou obras públicas 

realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta ou entidades privadas, 

tomadas as cautelas contra fuga em favor da disciplina. 

Destaca Mirabete (2002, p. 100): 
Entende-se como Serviço Público todo aquele que é instituído, mantido e 

executado pelo Estado, por meio de suas instituições e seus órgãos, com o 

objetivo de atender a seus próprios interesses e de satisfazer as 

necessidades coletivas. Obras públicas são, as que se realizam por 



iniciativa dos poderes públicos, em benefício da coletividade, ou seja, todas 

as construções ou todas as coisas feitas por iniciativa das autoridades 

públicas para uso público ou com um serviço público. Não estão incluídas 

no dispositivo em questão os serviços de interesse público, que de 

distinguem dos serviços públicos porque, embora com caráter de utilidade 

coletiva, são objetos de concessão outorgadas a empresas ou instituições 

particulares que os exploram sob vigilância do próprio Estado, com fim 

meramente lucrativo, como, por exemplo, o serviço de transporte coletivo. 

Nesses serviços, somente é possível o trabalho dos presos que se 

encontrem em regime semi-aberto. 

 

Prossegue Mirabete: 
Tratando-se de serviços ou obras públicas, não há vinculo empregatício 

entre o condenado e a administração ou empresa privada que realiza tais 

obras, pois as normas que regem o trabalho prisional são de direito publico 

e não estão sujeitas a Consolidação das Leis do Trabalho. Somente ao 

condenado que se encontra em regime aberto possibilita-se o trabalho com 

vinculo empregatício, sujeito às normas da CLT.  

 

O trabalho externo do condenado que cumpre pena em regime fechado é 

efetuado sob vigilância direta da administração, ou seja, e necessária à escolta 

como cautela contra fuga e em favor da disciplina. 

Permite-se, evidentemente, que o preso em regime semi-aberto também 

trabalhe em obras ou serviços públicos, realizados pela administração ou empresas 

particulares, mas sempre num regime de Direito Público, inerente ao trabalho 

prisional. A única distinção entre os dois regimes, no que tange ao trabalho externo, 

é a desnecessidade de vigilância direta no caso do semi-aberto. 

Limita-se a 10% do total de empregados da obra pública o número de 

presos a ele destinados (Art. 36, §1º). 

A finalidade do dispositivo, segundo Mirabete (2002, p. 104): 
É diminuir o número de presos entre os trabalhadores livres, de modo que 

se possa efetuar melhor integração do preso a esse meio social e, por 

outro lado, evitar problemas que poderiam ser criados com a manutenção e 

o desenvolvimento, extramuros da “subcultura” características dos 

presídios. Facilita-se assim a reintegração social e permite-se melhores 

condições de controle e vigilância a fim de se impedir ou ao menos 

dificultar os atos de indisciplina e a fuga. 

  



Trabalho externo evidentemente não deve ser confundido como uma 

espécie de delegação do poder de punir na fase de execução da pena, que 

continuará a ser feita pelo órgão estatal competente (Judiciário e Administrativo), 

sempre inserido no regime cuja finalidade se dirige à reintegração social do 

condenado. 

E informa ainda Mirabete (2002,p.104): 
Ao contrario do que ocorre no trabalho interno, a prestação pelo preso, 

quando se trata de empresa privada que realiza obra pública, depende do 

consentimento do condenado (Art. 36, §3º). Evita-se que o preso se veja 

obrigado ao trabalho para entidade que tem, precipuamente o intuito de 

lucro, com a utilização inclusive do trabalho prisional, o que poderia ser 

visto por ele como tendo sentido de exploração econômica. A concordância 

do preso para este trabalho e para empresa privada elimina, ao menos em 

parte, essa característica em relação ao preso que o aceita. 

  

Evidentemente, na hipótese de trabalho externo cada órgão da 

administração, entidade ou a empresa privada (empreiteira) a remuneração ao preso 

(Art. 36, §2). 

O trabalho externo é uma atenuação gradativa inserida no regime de 

execução da pena em estabelecimento fechado. 

Relata-nos Mirabete (2002, p.104 e 105) ao se referir sobre o assunto 

que: 
                                      Essa atribuição, como em qualquer destinação do trabalho prisional, deve 

obedecer, à regra geral de aptidão do preso para aquele determinado 

mister. Além disso, porém, em se tratando de trabalho realizado 

extramuros, é imprescindível que se faça uma seleção cuidadosa dos 

presos para sua atribuição a fim de se evitar problemas de fuga e 

indisciplina, determinando-se ainda que se exija do condenado o 

cumprimento de pelo menos um sexto da pena. 

                                                                                                                                                                       

Somente com a observação do preso por um período razoável da 

execução da pena privativa de liberdade é que se poderá decidir de sua “disciplina e 

responsabilidade”, a fim de obterem os melhores resultados nesse processo 

destinado à ressocialização do preso. Não proibi a Lei à atribuição de trabalho 

externo a condenado por crime hediondo, desde que preenchidos os requisitos 

estabelecidos. 



Mirabete (2002, p. 105), assim se posiciona: 
Tratando-se de regime fechado, o cumprimento de um sexto da pena já 

permitiria ao condenado a progressão para o regime semi-aberto. 

Entretanto, pode não ter sido ainda concedido o benefício pela ausência de 

outro requisito ou de providências demoradas do procedimento (Exame 

criminológico etc.). Nessa hipótese, o trabalho externo pode ser-lhe 

deferido enquanto aguarda a transferência.  

 

Dispõe, aliás, a Súmula do STJ no enunciado 40 Código Penal (1999): 

“Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, 

considera-se o tempo de cumprimento da pena do regime fechado”.Não há 

exigência, porém, da realização do exame criminológico para a concessão do 

trabalho externo. 

Na jurisprudência, a nosso ver corretamente, tem-se exigido que, 

iniciando o condenado o cumprimento da pena em regime semi-aberto, há 

necessidade também que tenha cumprido um sexto da pena. Isto porque é 

necessário um prazo razoável de observação do preso, para que seja possível 

apurar os demais requisitos exigidos no Art. 37. A prestação de trabalho externa, a 

ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e 

responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. 

Parágrafo único. Revogar-se-á autorização de trabalho externo ao preso 

que vier praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver 

comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. 
 É também o que deixa implícito o Enunciado 40, do STJ. Há, porém, 

segundo MIRABETE (2002, p. 105), orientação diversa, fundada na 

inexistência de regra expressa a respeito do tempo de cumprimento da 

pena no regime semi-aberto, deixando a concessão ao prudente critério de 

oportunidade e conveniência do juiz da execução, ou, conforme provimento 

estadual, exigindo o cumprimento de 1/10 da pena. 

 

Á autorização para o trabalho externo cabe à direção do estabelecimento 

penal, conforme determina a Lei em dispositivo que se faz exceção ao principio da 

judicialização da execução penal. A desburocratização desse procedimento de 

atribuição de trabalho aconselha essa orientação.  

E conclui Mirabete (2002, p.105): 



 A designação do local de trabalho do condenado, ainda que esteja 

submetido ao regime fechado, é questão administrativa e não jurisdicional. 

Assim, a disposição em apreço, ao contrário do que se tem afirmado, não é 

inconstitucional. Não afasta, aliás, a competência do juiz da execução ou a 

fiscalização do Ministério Público. Concedendo o direto do estabelecimento 

a autorização em desacordo com a Lei, é possível a instauração do 

procedimento judicial por desvio da execução. Já se tem decidido, porém, 

que depende de autorização do juiz da execução do trabalho externo 

quando o condenado cumprir pena em regime semi-aberto. O STF já 

decidiu, aliás, que pode o juiz sentenciante, ao estabelecer o regime de 

cumprimento da pena em semi-aberto, admitir o trabalho externo. Como na 

hipótese de regime semi-aberto não há vigilância direta do condenado e a 

Lei só se refere ao regime fechado no Art. 36, a orientação de que a 

atribuição é da administração, contudo parece-nos mais acertada. 

 

3.5 DA REMIÇÃO DA PENA 
 

Remição, importante instituto espanhol da “redenção de penas pelo 

trabalho”, seu país de origem. A remição da pena é disciplinada nos Arts. 126 a 130 

da Lei de Execução Penal. Define-se como abreviamento do tempo de cumprimento 

das penas privativas de liberdade, por meio do trabalho, conquanto, na verdade, o 

objetivo do legislador, no tratamento da remição, vise formar e ou aperfeiçoar 

profissionalmente o sentenciado, facilitando-se então, a sua reinserção na vida. A 

recuperação do homem         há de ser feita por tratamento laborterápico. Qualquer 

que seja o estabelecimento penitenciário é mister que se tenha preocupação em não 

deixar os internos de braços cruzados, empregando trabalho cientificamente 

orientado, atendendo as aptidões vocacionais, o temperamento do preso etc. 

Segundo Falconi (2002, p. 261);  
Trata-se do dispositivo contido no art. 126, que versa sobre a remição: (...) 

ferramental de alta valia para a polícia criminal, no sentido de melhor 

aproveitamento da pena, enquanto instrumento de reinserção social do 

apenado. A adoção da remição da pena na reforma de 1984 demonstra a 

crença nos autores da reforma penal da laborterapia como método mais 

importante e eficaz para a recuperação do condenado. Pela remição o 

condenado em regimes fechado e semi-aberto poderá reduzir parte de sua 

pena privativa de liberdade através do trabalho correcional. 

 



O benefício será concedido na razão de um de pena para três de 

trabalho. Isto significa que, trabalhando durante três anos, o condenado ganhará um 

ano de redução em sua pena, sendo o tempo remido computado para fins de 

concessão de livramento condicional e indulto. Esclarece a Lei que somente o preso 

com bom comportamento prisional poderá usufruir deste benefício, pois aquele que 

for punido por falta grave perderá seu tempo remido, começando o novo período a 

partir da data da infração disciplinar (Art. 127 da LEP). 

Mesquita (2003, p. 290) adverte sobre falta grave: 
Ora a Lei estabelece que o “condenado que for punido por falta grave 

perderá o direito ao tempo remido, iniciando novo período a partir da data 

da infração disciplinar”. (...) o benefício da remição não produzirá efeitos se 

o condenado for regredido do regime, sendo que tal efeito, o da perda dos 

dias remidos, só se concretizará se decorrer de decisão judicial. (...) a 

sanção aplicada pela autoridade administrativa, por si só, não é suficiente 

para a produção do referido efeito. 

 

Parece lógica esta restrição, pois somente o trabalho com bom 

comportamento poderá credenciar o preso para a vida em liberdade. 

Segundo a opinião de Mesquita (2003, p.288), entre as diversas 

alterações introduzidas no sistema penal; 
A remição emerge como sendo a inovação mais arrojada em termos de 

abrandamento do sistema repressivo brasileiro, pois se aplica a todos os 

casos de execução da pena privativa de liberdade em regime fechado ou 

semi-aberto, não importando seu quantum, nem a condição de 

primariedade ou reincidência do sentenciado. 

  

A remição é um instituto em que, pelo trabalho, se dá como cumprida 

parte da pena, pelo desempenho da atividade laborativa o preso resgata uma parte 

da sanção, diminuindo o tempo de sua duração. Não há tecnicamente, um 

abatimento do total da pena; o tempo remido é contado como execução da pena 

privativa de liberdade. 

Para Mesquita (2003, p. 289) a LEP prevê o incentivo ao trabalho: 
                                      (...) uma vez que o mesmo constitui um dos mais eficazes meios de 

reintegração social do condenado. Tal incentivo manifesta-se pela remição, 

ou seja, o condenado que estiver trabalhando será beneficiado com a 

redução da pena, descontando-se um dia da execução, a cada três dias 

trabalhados. 



 

A remição é um direito privativo dos presos que estejam cumprindo a 

pena em regime fechado ou semi-aberto, não se aplicando, assim, ao que se 

encontra em prisão albergue. 

Pela mesma razão, aliás, não se concede a remição ao liberado 

condicional. Também não tem direito à remição o submetido à pena de prestação de 

serviço à comunidade, pois o trabalho, nessa espécie de sanção, constitui, 

essencialmente, o cumprimento da pena. 

A contagem do tempo para fim de remição, é feita à razão de um dia de 

pena por três do trabalho (Art. 126, §1º, da Lei de Execução Penal). Somente devem 

ser computados os dias efetivamente trabalhados, excluídos, pois os dias de 

descanso obrigatório, ou seja, os domingos e feriados (Art. 33, caput, segunda 

parte). Tratando-se de horário especial de trabalho, imposto ao preso nos serviços 

de conservação e manutenção do estabelecimento penal, o descanso pode recair 

em outro dia da semana. 

È bem claro no que diz respeito às horas trabalhadas: (...) o que preceitua 

o Art. 33, caput, da Lei de Execução Penal, segundo o qual “a jornada normal de 

trabalho não será inferior a 6 (seis), nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos 

domingos e feriados”. 

Dispõe a Lei de Execução Penal, que o preso impossibilitado de 

prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição (Art. 

126, §2). Isso significa que não se interrompe durante o período de afastamento do 

preso à contagem de cada três dias úteis para o trabalho para a remição de um dia 

de pena. 

Perde o condenado o direito ao tempo já remido quando for punido por 

falta grave. A própria recusa em continuar trabalhando constitui falta grave. 

Praticada a falta grave antes de decretada a remição, esta é indeferida quanto ao 

tempo anterior a prática da infração; estando o tempo remido, decreta-se a sua 

perda. 

O tempo remido é computado não só para diminuir o tempo de 

cumprimento da pena como também para a concessão do livramento condicional e 

indulto. A aplicação desses institutos depende do cumprimento de parte da pena 

pelo condenado e, pelo trabalho, pode-o antecipar o livramento condicional ou obter 

o indulto conforme dispuser o decreto presidencial que o conceder. 



 “(...) a Lei é expressa em dizer que a remição da pena, pelo trabalho, 

só será computada, além de seu efeito natural sobre antecipação do final 

da execução, para a concessão do indulto e do livramento condicional”. 

MESQUITA (2003) 

Mensalmente deve ainda a autoridade administrativa encaminhar ao Juízo 

da Execução a cópia do registro, em que conste os dias trabalhados com a jornada 

de trabalho completa e a relação dos condenados que estejam trabalhando interna 

ou externamente. 

                Mirabete (2002, p.506) assim se posiciona: 
O registro, e, portanto a sua cópia, é a prova dos dias de trabalho do 

condenado para que seja realizado o cálculo para a remição. (...) sua falta, 

porém não impede que o condenado possa comprovar de outra forma a 

jornada de trabalho e o número de dias trabalhados para obter o benefício. 

A inoperância do órgão administrativo não pode ser causa da não obtenção 

do direito do condenado. 

 

Não faz a Lei qualquer limitação ao número e ao momento própria para o 

condenado requerer a remição. Deduz-se, em conseqüência, que pode ele requerê-

la a qualquer tempo, com referência aos dias de trabalho realizado até o mês 

anterior já que a remessa de cópia do registro pela autoridade administrativo ao juiz 

da execução é mensal. 

Para elaboração do registro dos dias de trabalho do condenado, é 

necessário que a empresa privada, a função, a empresa pública ou a própria 

Administração encaminhe à direção do estabelecimento penal a relação a eles 

relativa. Se tal declaração ou atestado contiver afirmação falsa sobre a prestação do 

serviço, configura-se o crime de falsidade ideológica, previsto no Art. 299 do Código 

Penal. Essa regra prevista no Artigo 130 da Lei de Execução Penal que, na verdade, 

seria dispensável, só por finalidade dar ênfase ao citado delito para melhor preveni-

lo. 

 

3.6 DO EGRESSO 
 

Um dos maiores desafios da sociedade moderna é dar assistência ao 

homem que enfrenta os problemas provenientes do encarceramento da pena de 

prisão, quando é devolvido à liberdade.  



De nada adianta todo o esforço para melhorar o sistema prisional 

brasileiro, se ao libertar-se o homem, a sociedade o rejeita, o estigmatiza, o repugna 

e o força a voltar à criminalidade por absoluta falta de opção.  

O Estado e a sociedade terão de encarar o problema e buscar soluções 

urgentes quebrando esse total desinteresse pelo egresso e para tanto, faz-se 

necessário fixar a idéia do que e de quem produz o egresso, estabelecendo quem é 

e de onde ele vem.   

É a Lei que define quem é o egresso, pelo Art. 26 da Lei de Execução 

Penal, estabelecendo duas “categorias” de egressos; a primeira compreendendo o 

condenado libertado definitivamente, que pelo prazo de um ano após a sua saída do 

estabelecimento é assim considerado, compreendendo também aqui o desinternado 

de Medida de Segurança, pelo mesmo prazo. Outra “categoria” é o liberado 

condicional, mas somente durante o seu período de prova. Diante disso, após esses 

prazos, um ano para o libertado ou desinternado e o período de prova para o 

liberado condicional, o homem perde a qualificação jurídica de “egresso”, bem como 

a assistência daí advinda. (MIRABETE, 2002). 

Tal assistência justifica-se face o fenômeno encontrado pelo homem 

preso, que o desacostuma a viver em liberdade, adaptando-se ao sistema total, 

fazendo o preso desaprender a viver liberto. Dessa forma, esse homem quando 

libertado sofre um choque tão grande quanto aquele sofrido por ocasião da sua 

prisão.  

Assim, com base no Art. 10 e seu parágrafo único, da LEP, e em 

orientação da ONU, justifica-se a assistência que, consiste em orientá-lo e apoiá-lo 

para reintegrá-lo à vida em liberdade, compreendendo, também, alojamento e 

alimentação por um prazo máximo de dois meses, com possibilidade de renovação 

por uma única vez, tudo conforme o Art. 25 da LEP.  

O trabalho talvez seja o apoio mais necessário e desejado, pois o egresso 

tem extrema dificuldade em colocar-se nesse mercado, até porque a sociedade 

estigmatiza-o. É por essa razão que o Legislador dedicou o Art. 27 da LEP só para 

prever a colaboração à orientação de trabalho.  

Resta saber quem terá obrigação legal e assistir ao egresso, o que é 

previsto no Art. 78 da LEP que estabelece o Patronato (instituições de assistência), o 

qual pode ser público ou privado e a Lei não dispõe sobre sua composição que 

poderá ser integrada por estudantes de Direito, de Sociologia, de Psicologia, de 



Medicina, Serviço Social, etc. A supervisão do Patronato é obrigação do Conselho 

Penitenciário do Estado, de acordo com o Art. 70 da LEP.(MIRABETE, 2002) 

Por fim, resta apenas esperar que a sociedade descubra que um egresso 

desassistido hoje é um reincidente amanhã.  

 

3.7  DA RESSOCIALIZAÇÃO 
 

A Lei de Execução Penal prescreve os princípios e regras que 

possibilitariam a ressocialização do preso. O processo de ressocialização envolve 

uma série de elementos.  

Ressocializar significa tornar o ser humano capaz de viver em sociedade 

novamente. A palavra ressocializar poderia a princípio referir-se apenas à conduta 

do preso para que seja harmônica com a conduta socialmente aceita e não nociva à 

sociedade. Assim é que ressocializar não significa apenas dar um emprego ao preso 

na prisão ou quando ele sai desta, ou não ter preconceitos contra os ex-presidiários. 

Estas são atitudes positivas, todavia, o processo de ressocialização é muito mais 

complexo e inicia por uma reversão dos valores nocivos do preso, para valores 

benéficos para a sociedade. Dentro do processo de ressocialização do preso 

condenado é fundamental uma ação que resgate, enquanto o mesmo ainda está 

encarcerado os seus valores de pessoa, de ser humano, os valores em comum com 

a sociedade livre. Isto só pode ser conseguido através de um ambiente de 

experiência favorável à assimilação destes valores. Este ambiente de experiência 

favorável deve ser o mais amplo possível e no categórico e efetivo cumprimento da 

Lei de Execução Penal, a qual tem o status de uma espécie de Constituição Federal 

do preso. (DEMO, 1994) 

Para ressocializar o preso pressupõe-se que este condenado possua um 

mínimo de capacidade de condições de assimilar o processo de ressocialização, é 

necessário então, que o condenado, embora, preso e sob custódia do Estado, 

exerça uma parcela ainda que mínima, mas fundamental de sua liberdade, de sua 

personalidade, pois são estes caracteres que distinguem o homem dos demais 

animais, ou seja, é necessário que o cercear a liberdade do preso, não se lhe retire 

a sua qualidade humana. Se o condenado mantém ainda sua qualidade humana, ele 

é ainda detentor de poder e, conseqüentemente fonte de direitos a serem 

respeitados, portanto, ele ainda pode exercer direitos e em contrapartida tem uma 



série de deveres a obedecer sendo a LEP a norma que regula esses direitos e 

deveres do preso para com o Estado e para com a sociedade.(DEMO, 1994)  

A LEP possibilita, formalmente, um exercício de uma série de 

experiências, de relação social, de pacto social, todas fundamentais para que o 

preso recupere um nível mínimo de valores benéficos à sociedade. É somente 

através da experiência que os valores são modificados, é através da prática 

cotidiana desses valores que estes vão sendo sedimentados, a experiência é que 

permite a superação das limitações naturais genéticas e físicas do ser humano 

através do hábito.  

As experiências pelas quais as pessoas passam ao longo de suas vidas 

vão moldando sua forma de pensar, seu caráter, sua vontade, sua conduta, em fim, 

sua maneira de ser, e para o preso condenado, a Lei de Execução Penal é 

praticamente o único elo com a sociedade livre em termos de obrigação, dever e 

compromisso, devendo não apenas consistir numa carta de princípios formal, mas, é 

imprescindível que tenha aplicabilidade prática no seu dia-a-dia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Muito se tem escrito sobre a crise do Sistema Penitenciário e a falência da 

pena de prisão; parece que já há um consenso a respeito.  A precariedade do nosso 

sistema prisional é notória e as reclamações são constantes e gerais. Urram os 

presos, clamando por melhorias no tratamento. Gritam os agentes por melhores 

condições de trabalho. Questionam os advogados o tratamento oferecido. 

Lamentam os familiares dos detentos pela insalubridade do ambiente. Desmotivados 

ficam os Delegados de Polícia por não verem o fruto das investigações semeadas. 

Os Polícias Militares insatisfeitos pela ausência de cela para os presos oriundos de 

policiamento ostensivo. Impotentes se sentem os Promotores de Justiça e 

Magistrados ao se depararem com o não cumprimento da pena imposta, após tão 

árdua instrução. O sistema beira ao impraticável não atingindo o fim a que se 

destina: punir e reeducar. 

Certo do custo público que acarreta o crime ao sistema prisional, 

investimentos devem ser feitos visando à promoção de reformas e adequações, a 

fim de viabilizar o regular cumprimento da pena, de modo a garantir os direitos 

individuais do preso e a eficácia do sistema criminal, uma vez que a estrutura 

penitenciária serve de vértice atuando como peça fundamental para que se possa 

ter êxito e alcançar o grau de eficiência pretendido do sistema penal. 

Não podemos esquecer que a individualização da execução, exigência 

constitucional, não passa de sonho; as avaliações para classificação dos detentos, 

mera utopia.  Salas para ensino são raras. Curso profissionalizante então, 

impensável. Como atender o egresso se nem mesmo o detento o possui. 

Ao contrário de apregoarmos a extinção da pena de prisão, devemos 

adequá-la. Há divergências gritantes entre a previsão legal e a realidade. Na 

esmagadora maioria dos Estados, flagrantemente as normas jurídicas que tratam da 

execução penal são ignoradas. Basta lembrar os presos que cumprem pena em 

regime fechado, os quais deveriam estar em celas individuais. Isso raramente 

acontece. As regras do regime semi-aberto estão desvirtuadas e praticamente são 

as do regime aberto. Não existem casas de albergados. Os Patronatos não foram 

instalados. Os Conselhos da Comunidade, não cumprem suas atribuições. Inexistem 

casas de egresso e acompanhamento psicossocial.  



Contudo, ao invés de abolirmos as medidas ressocializadoras, devemos 

implantá-las. Chega de questionamentos e críticas volúveis e oportunistas. Soluções 

deverão ser encontradas por todos os que operam com o sistema. É tempo de 

repensar a política penitenciária, com uma nova visão social, valorizando o homem e 

resgatando valores éticos e morais muitas vezes esquecidos. Devemos buscar que o 

Estão garanta a eficácia do sistema prisional, adotando todas as medidas 

necessárias para o fiel cumprimento da pena.  

É dever do Estado garantir ao privado de liberdade as condições 

necessárias à sua inserção ao convívio social, mantendo para esse fim, profissionais 

devidamente habilitados, e firmando convênios com entidades da sociedade civil 

organizada e das demais esferas do Poder Público, a exemplo da Portaria nº 127, de 

19/07/2001 da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania/SC, bem como do 

Projeto de Lei do Senado nº 83, de 13/04/2004, (anexos).  

Para tanto, é preciso conquistas o apoio dos municípios, pois a parceria é 

fundamental para o sucesso da empreitada, que está baseada na aliança entre a 

iniciativa privada e o Poder Público, trabalhando pela humanização do setor.  

Nossa legislação prevê como meio de reintegração social do preso o 

incentivo ao trabalho. A aquisição de um ofício ou profissão é fator decisivo para 

ressocialização do preso, pois contribuirá para facilitar-lhe a estabilidade econômica 

assim que alcançar a liberdade. O trabalho tem seu sentido ético, como condição da 

dignidade humana, e assim assume um caráter educativo. A ressocialização do 

preso é de veras importante para que não ocorra a devolução antecipada do preso 

ao convívio social, o que poderá ocasionar danos à ordem pública e ao preso, já que 

sua recuperação e o tratamento adequado são precisamente o sucesso de sua 

readaptação à sociedade.  

Em face do exposto, admitimos que mudanças urgentes se fazem 

necessárias, para que o preso durante o cumprimento da pena seja preparado para 

retornar a sociedade.  

Viu-se que o preso precisa de ajuda e respeito para se recuperar bem 

como a garantia de seu retorno ao mercado de trabalho, oportunizando assim uma 

vida digna para si e para seus familiares.  

Chegou-se a conclusão que precisa por outro lado haver 

comprometimento social para com o preso, pois, a sociedade acredita que 

colocando o infrator no presídio seu problema estará resolvido, esquecendo que um 



dia eles retornarão ao convívio com esta mesma sociedade que lá os colocou e, se 

não tiverem sido recuperados voltarão a cometer infrações cada vez mais violentas.  

E concluímos que se não houver preparo do preso e sociedade receptiva 

conseqüentemente ocorrerá à exclusão social do egresso, com danos irreparáveis e 

traumatizantes para ambos através da reincidência. 

Urge, portanto, que se faça cumprir o que está escrito na nossa 

Constituição e na Lei de Execução Penal, especialmente no respeito aos direitos e 

deveres dos presos, a fim de que a prisão seja um local onde se possa punir, porém, 

ressocializando o detento para a vida em sociedade.  

Termino minhas considerações finais com um texto extraído de um artigo 

do Advogado Romualdo Flávio Dropa, sob o título “Direitos humanos no Brasil: a 

exclusão dos detentos”, publicado em Jus Navigandi ao citar que: “A questão é 

reformar os valores ético-morais de nosso povo, despertando sua consciência para o 

fato de que qualquer nação só se faz grande a partir do respeito à dignidade de seus 

filhos, sejam eles livres ou detidos em sua liberdade”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morre lentamente 

quem se transforma em escravo do hábito, 

repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marca 

não se arrisca a vestir um a nova cor ou não conversa com quem não conhece. 

Morre lentamente 

Quem faz da televisão o seu guru. 

Morre lentamente 

Quem evita uma paixão, 

quem prefere o negro sobre o branco  

e os pontos sobre os “is” em detrimento de um redemoinho de emoções, 

justamente as que resgatam o brilho dos olhos, 

sorrisos dos bocejos, 

corações aos tropeços e sentimentos. 

Morre lentamente 

quem não vira a mesa quando esta infeliz com seu trabalho, 

quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, 

quem não se permite pelo menos uma vez na vida, 

fugir dos conselhos sensatos. 

Morre lentamente 

quem não viaja, 

quem não lê, 

quem não ouve música, 

quem não encontra graça em si mesmo. 

Morre lentamente, 

quem destrói o seu amor-próprio, 

quem não se deixa ajudar. 

Morre lentamente, 

quem passa os dias queixando-se da sua má sorte 

ou da chuva incessante. 

Morre lentamente, 

quem abandona um projeto antes de iniciá-lo,  

não pergunta sobre um assunto que desconhece 

ou não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe. 

Evitemos a morte em doses suaves, 

recordando sempre que estar vivo exige um esforço maior 

que o simples fato de respirar. Somente a perseverança fará com que conquistemos 

um estagio esplêndido de felicidade 

Pablo Neruda  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 83 DE 2004 

 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para tornar obrigatória a oferta de trabalho aos presos 

condenados e para prever a execução de atividades laborais como condição para a 

progressão de regime, saída temporária, livramento condicional e conversão de 

pena.  

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a viger com as seguintes 

alterações: 

“Art. 28. O trabalho do condenado, como direito social de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva, e sua oferta por parte do Estado será obrigatória”. 

Parágrafo único. A execução do trabalho ofertado, nos termos do art. 31, é condição 

para a concessão dos benefícios de que trata os arts. 112, 122, 131 e 180 desta lei.” 

“Art. 112. .............................................. 

§ 3º A execução de atividades laborais é condição para a progressão de regime, 

salvo se o preso não tiver condições para o trabalho.” 

“Art. 123. .............................................. 

IV – o preso estiver executando atividades laborais, salvo se não tiver condições 

para o trabalho.” 

“Art. 180. .............................................. 

V – o condenado esteja executando atividades laborais, salvo se não tiver condições 

para o trabalho.” 

Art. 2º O art. 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

passa a viger acrescido do seguinte inciso: 

“Art. 83. ................................................ 

VI – esteja executando atividades laborais, nos termos do art. 28 da Lei nº 7.210, de 

11 de julho de 1984, salvo se não tiver condições para o trabalho.”  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificação 

A Lei de Execução Penal prescreve que o trabalho é obrigatório para os presos 

condenados, mas não traz a obrigatoriedade da oferta de trabalho por parte do 

Estado. A Constituição Federal de 1988 qualifica o trabalho como direito social (art. 



6º, caput), e a Lei de Execução Penal ainda o qualifica, em seu art. 28, caput, como 

“dever social”. Isso traz distorções ao sistema de execução penal, e o resultado é 

que a minoria da população carcerária do Brasil de fato trabalha, o que fere os 

próprios fins do sistema penitenciário, que é a reintegração social (art. 1º da Lei nº 

7.210, de 1984), a sua sustentabilidade (art. 29, § 1º, d da Lei nº 7.210, de 1984) e 

os direitos da vitima (art. 29, § 1º, a da Lei nº 7.210, de 1984). 

O presente projeto, portanto, torna a oferta de trabalho aos presos obrigatória, ou 

seja, dever do Estado e direito do preso – e, portanto, agora passível de ação civil 

pública em caso de descumprimento –, e condiciona a obtenção de benefícios 

penais por parte dos condenados à execução de atividades laborais. Dessa forma, o 

Estado se torna responsável direto, jurídica e moralmente, pela reintegração social 

do preso, sob pena de responder por sua omissão.  

Essas medidas são fundamentais para tirar dos presídios a qualificação repulsiva 

que hoje recebem de “universidades do crime”, e convida o Estado a dedicar mais 

atenção à situação psicossocial daqueles que ele mesmo condena. 

 

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Senador Aelton Freitas.  



PORTARIA Nº 127, DE 19/07/2001 

(DO-SC, DE 23/07/2001) 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no exercício de suas 

atribuições, com base no inc. I, do art. 2º, da Lei Estadual nº 9.831, de 17 de 

Fevereiro de 1995, regulamenta a utilização das instalações do sistema prisional e 

da mão-de-obra carcerária com os objetivos laborterápicos, em benefício de 

entidades e/ou empresas públicas ou privadas, nos seguintes termos: 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nenhuma das atividades desenvolvidas por reeducandos do sistema 

prisional, que representem vantagem econômica em benefício de quem é feita, 

dispensará o prévio conhecimento e autorização da Diretoria de Administração 

Penal, bem como do apropriado convênio, contrato ou termo de parceria que a 

formalize.  

Parágrafo único – Sem prejuízo de comunicação prévia a Diretoria de Administração 

Penal, ficam dispensadas da formalidade escrita referida no caput, as atividades que 

tenham como características a sazonalidade, a descontinuidade, a eventualidade e a 

pequena representação econômica.  

Art. 2º - O pagamento da remuneração dos apenados será sempre feita diretamente 

pela empresa ou entidade interessada, comprovado mediante recibo, do qual cópia 

será mantida arquivada, em ordem e classificada por reeducando, na unidade 

prisional.  

Art. 3º - O valor da remuneração, nunca inferior ao salário mínimo, no caso de 

serviços prestados em favor de empresas privadas e de 75% (setenta e cinco) do 

salário mínimo, no caso de órgãos e/ou empresas públicas, fixada por tarefa, terá 

como parâmetro a produtividade mensal do trabalho médio. 

Art. 4º - As empresas ou entidades interessadas depositaram na conta corrente nº 

802.203-0 da agência 068-0 CONAG, do Banco do Estado de Santa Catarina – 

Fundo Penitenciário do Estado, importância equivalente a 25% (vinte e cinco) do 

total despendido com o pagamento dos apenados, importância que será aplicada 

preferencialmente em benefício da unidade prisional geradora do recurso.  

 § 1º - Quando a atividade for desenvolvida com a utilização de matéria-prima, 

energia elétrica, água e/ou outros fornecidos pela unidade prisional, tais custos 

também serão indenizados através da mesma conta.  



§ 2º - Quando os custos referidos no parágrafo anterior não puderem ser 

quantificados de forma precisa, terão seus valores estimados pela administração da 

unidade prisional. 

Art. 5º - As Unidades Prisionais informarão mensalmente à Diretoria de 

Administração Penal o tipo de atividade desenvolvidas e a quantidade de apenados 

utilizados em cada uma delas, incluindo as referidas no parágrafo único do Art. 1º, 

artesanato e aquelas realizadas em favor dos Fundos Penitenciários, quando for o 

caso.  

Art. 6º - As atividades de artesanato desenvolvidas pelos apenados, em benefício 

próprio, com recursos e materiais próprios estão fora do âmbito de incidência desta 

Portaria.  

Art. 7º - É obrigação dos Diretores e Administradores de Unidades Prisionais, com 

absoluta prioridade, buscar de forma permanente e sistemática, entre as 

possibilidades oferecidas pelo comércio, indústria e cultura locais, alternativas de 

utilização de mão-de-obra carcerária, como forma de geração de renda e 

capacitação profissional.  

Art. 8º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação revogada as 

disposições contrárias.  

Florianópolis, 06 de Julho de 2001. 

PAULO CEZAR RAMOS E OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania  
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