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RESUMO 

 
 

Esta dissertação trata das relações entre a execução da pena e o tratamento 
penitenciário, como segmento da ordem jurídica e também sua efetivação na prática 
social, tanto em termos gerais quanto especificamente no estudo do tratamento 
dispensado aos reeducandos  no sistema prisional do Distrito Federal.  

 
A sua premissa inicial é uma reflexão do tema a partir de um contexto 

interdisciplinar, numa relação entre questões filosóficas, históricas, sociológicas e 
antropológicas, para subsidiar a análise jurídico-legal. Da execução da pena ao 
tratamento penitenciário e à  prática social, a análise expressa os elementos de uma 
relação dialética, e em termos dos níveis  real e ideal. Para a autora, há um modelo, na  
sociedade, que reflete o idealismo e mesmo a utopia, em termos de legislação. Na 
instância do real não se consegue efetivar os elevados propósitos idealizados nos 
instrumentos legais.   

 
Nesses termos, a delimitação de um marco conceitual refere-se a uma relação 

de oposição, poder-se-ia dizer, entre a execução da pena e o tratamento penitenciário e a 
prática social. Isso não significa uma relação de exclusão. A ordem institucional – a 
instância simbólica – e a condição objetiva de vida dos indivíduos  estão intrinsecamente 
ligados e dialeticamente relacionados. 

 
Partindo desse referencial, entende-se que a análise que normalmente se faz da 

execução penal e do tratamento penitenciário é insuficiente para o entendimento dos 
processos aí envolvidos. A explicação de que resulta de uma questão não equacionada no 
âmbito do Estado brasileiro, em decorrência da inexistência de políticas públicas efetivas, 
tem a sua razão de ser, mas  não explica os fatores subjacentes à questão. Sendo assim, o 
tema tornou-se o objeto de estudo desta dissertação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

This dissertation broaches the relationship between the carrying out of the 
sentence and the treatment received by the prisoner in the penitentiary, as a segment of 
the juridical order as well as its taking effect in social practice, both in general terms as 
well as specifically in the treatment given to those being reeducated in the prison system 
of the Federal District. 
 

The initial premise is a reflection on the theme from the standpoint of an 
interdisciplinary context, in relation to philosophical, historical, sociological and 
anthropological questions, subsidiary to the juridical and legal analysis. From the 
execution of the sentence, prisoner treatment, and social practices to the analysis 
expressed in dialectic relations, both in terms of the real and the ideal. For the author, 
there is a model in society which reflects idealism and even utopia in terms of legislation. 
It is not possible, in real life, to attain the high intentions idealized in legal instruments. 
 

In these terms, the limits of the conceptual mark refers to a relationship of 
opposition, as it were, between the execution of the sentence, the penitentiary treatment, 
and social practice. This does not mean a relationship of exclusion. The institutional 
order – the symbolic instance – and the objective condition of the individual’s life, are 
intrinsically connected and dialectically related. 
 

Starting with this referential, it is understood that the analysis normally made 
of  penal execution and of penitentiary treatment is insufficient to understand the 
processes involved therein. The explanation results from a question not even brought up 
in the context of Brazil, since there are no effective public policies on the matter and 
furthermore, does not explain the underlying factors. Thus, the theme became the object 
of study of the dissertation here presented. 
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Introdução  
 
 
 

 Este trabalho tem como proposta o estudo da relação entre a execução da 

pena e o tratamento penitenciário, em seu disciplinamento legal1 e no exercício da 

prática social, onde se efetivam a ação do Estado e também da  comunidade no 

processo do cumprimento da sentença do apenado. 

 

 A execução penal e o tratamento penitenciário vêm sendo tratados como 

uma questão não equacionada no Estado brasileiro como decorrência da inexistência 

de políticas públicas referentes à problemática criminal e penitenciária. 

 

 Ao tratarmos essa questão, como parte dos estudos para o Mestrado em 

Direito Público, pareceu-nos necessária uma reflexão a partir de um contexto teórico 

mais abrangente, ou seja, em âmbito interdisciplinar. Tratando-se do comportamento 

humano, dos valores sociais e padrões de comportamento vivenciados numa dada 

sociedade, e da transgressão a esses mesmos referenciais, temos uma relação entre 

teorias de ordem filosófica e histórica, de um lado, e sociológica e antropológica, de 

outro, para subsidiarmos a análise jurídico-legal. 

 

É preciso aqui  ressaltar que a nossa intenção é a de, em muitos momentos,  

visualizar o todo da sociedade e tratarmos as suas partes sem perder a referência de sua 

integração. De outro lado, iremos de fato fragmentar  a sociedade e isso se deve a uma 

preocupação de ordem metodológica para o tratamento de nosso objeto de estudo que 

se refere a um segmento da ordem jurídica – o da execução da pena e do 

disciplinamento legal – e de sua efetivação na prática social – palco das relações 

socioculturais e seus valores, padrões de comportamento,  paradigmas, símbolos, 

dentre outros fatores. 

                                                           
1   O disciplinamento legal nos termos da Lei nº 7.210, de 11.07.84 – Lei de Execução Penal. 
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Como estudo de uma situação específica elegemos o Distrito Federal. Isso 

porque a nossa vivência na chefia da Divisão Penitenciária do Ministério da Justiça 

possibilitou o trabalho na área de inspeção de estabelecimentos prisionais e, 

conseqüentemente, o conhecimento da problemática da execução da pena e do 

tratamento dispensado aos reeducandos de modo mais específico no Distrito Federal. 

Outro fator que contou para a nossa escolha é que estamos na Capital do país, onde se 

situam o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária.  

 

Nesse período de trabalho muito nos inquietou a constatação dos contrastes 

existentes entre o disposto na lei de execução penal e as falhas no sistema 

penitenciário do Distrito Federal. Enquanto Capital da República, as expectativas de 

um tratamento nos moldes da lei deveriam ser as mais elevadas. E não era o que 

ocorria de fato. Daí, o nosso maior interesse em pesquisar o tema nesse local. 

 

Cabe aqui delimitarmos um marco conceitual no que se refere a uma 

relação de oposição, poderíamos dizer, entre a execução da pena,  o tratamento 

penitenciário e a prática social. Isso não significa uma relação de exclusão. A ordem 

institucional – a instância simbólica - e a condição objetiva de  vida dos  indivíduos, 

em termos  pragmáticos, são intrinsecamente ligados e dialeticamente relacionados. 

 

Poder-se-ia perguntar se haveria a partir disso uma funcionalidade   entre os 

níveis do real e do ideal? respondemos que não é essa a forma de tratamento, 

metodologicamente falando, que definimos neste trabalho. Não há uma relação 

orgânica, uma analogia do funcionamento de um organismo, ou uma máquina, com a 

organização da sociedade ou os mecanismos que legitimam a realidade objetiva e a 

subjetiva, as instituições sociais e a corporificação de ideais, ou as teorias e a mudança 

institucional nas sociedades. O processo é bem mais complexo para ser tratado apenas 

com uma referência de funcionalidade. 
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Não é o caso aqui também de se ter uma discussão teórica da construção do 

real ou do imaginário. Trata-se de um estudo limitado a um objeto do Direito e de  

condições socioculturais de nossa realidade. Buscamos sim alguns conceitos, como o 

de Estado, o da utopia, assim como outros que estão dispostos no decorrer do trabalho. 

 

Chamamos também a atenção para um aspecto: o da discussão sobre o que 

seria conceitualmente a utopia. Nos dicionários de política, a exemplo de Bobbio, 

Matteucci e Pasquino ( 1986 ), ou recentemente no livro Conversas com Filósofos 

Brasileiros, de Marcos Nobre e José Márcio Rego (2000 ) tal questão está presente. 

Mas não a levantaremos neste estudo, entendendo que serve aos nossos objetivos o que 

tomaremos como referência a seguir. 

 

Nas Conversas com Filósofos Brasileiros, livro acima citado, a professora  

Marilena Chaui2 esclarece parte da  grande dúvida sobre a etimologia do termo utopia, 

se vem de “eutopos” (o bom lugar) ou “atopos” (lugar nenhum).   Ela  acredita que 

“em vez de julgarmos a esperança utópica ilusória (o grifo é nosso) é ela que, aliada 

à análise da materialidade histórica, nos previne das ilusões fatalistas e voluntaristas. 

E repõe a importância da política como ação histórica ( isto é, criadora do tempo ), 

opondo-se à despolitização administrativa”.  

 

Gerd Bornheim entende que a utopia, para descrever uma visão de futuro da 

sociedade humana, consiste em “utopia no sentido dos sonhos”, entendendo-se o 

conceito em termos de uma “sociedade futura”.  Herbert Marcuse  via a utopia como 

tendo uma “função importante  no desenvolvimento do pensamento, porque, quando a 

realidade se trava para a emancipação, o pensamento utópico se torna um 

pensamento progressista” 3.  

 

A força do sonho, como trata Teixeira Coelho,  como traço humano daquele 

indivíduo que não é ainda embrutecido, é  essa força que: 

                                                           
2  CHAUI, Marilena. In Conversas com Filósofos Brasileiros, organizado por Marcos Nobre e José Márcio Rego.           
São Paulo:  Ed. 34, 2000,  p. 333. 
3  In Conversa com Filósofos Brasileiros. Op.Cit. p.193. 
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 “deveria chamar-se ‘esperança’; esperança de que aquilo que não é, não 

existe, pode vir a ser; uma espera, no sonho, de que algo se mova para a 

frente, para o futuro, tornando realidade aquilo que precisa acontecer, 

aquilo que tem de passar a existir...a imaginação necessária à execução 

daquilo que deve vir a existir...tem que ser uma imaginação exigente, capaz 

de prolongar o real existente na direção do futuro...e é passível de ser 

transformado... tem um nome: é a imaginação utópica, ponto de contato 

entre a vida e o sonho...que sempre esteve presente nas sociedades 

humanas” 4. 

 

Cabe esclarecer que não tomamos aqui o sentido de utopia entendendo-se 

uma mudança da sociedade para uma nova forma “ótima” de ser, mas como uma 

forma de mentalidade que busca romper a situação existente para uma melhor, sem o 

elemento “revolucionário” mas com o ideal de mudança a ser atingido. É uma 

ideologia ? sim, pode ser aqui tratada nesse sentido – em uma instância política, onde 

se tem um sistema de valores e crenças que norteiam a ação em sociedade.  

 

Ora falamos em utopia, ora em ideal e idealismo, como parte de um mesmo 

movimento  em que se busca  um modelo a ser atingido. Não é na instância do  real que 

estão baseados os objetivos a serem atingidos com os  instrumentos de Justiça e de 

Direito, mas em algo a se buscar pensando em eqüidade, em progresso, que traduzem 

o ideal. 

 

Além de um estudo teórico e institucional  a que nos referimos, procuramos 

acrescentar aos nossos propósitos algo relativo às vivências de alguns reeducandos e 

agentes penitenciários, de forma exploratória,  com a realização de um levantamento. 

 

A seguir, faremos um breve relato sobre o conteúdo dos diversos capítulos 

desta dissertação.  

 

                                                           
4    COELHO, Teixeira. O que é utopia. 2ª ed. São Paulo. Brasiliense,  1981, p. 7-9. 
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O primeiro capítulo aborda inicialmente a concepção de Estado de modo a 

dar uma fundamentação teórica ao tratamento penitenciário e à execução da pena.  Nas  

construções teóricas sobre o Estado, temos referências conceituais, também 

simbólicas, elaboradas para a legitimação de instituições na sociedade. No momento 

seguinte, é objeto de análise a fundamentação  legal do direito de punir do Estado, 

buscando-se também  uma retomada histórica da evolução da pena privativa de 

liberdade e uma abordagem sobre as teorias da pena e a questão da desigualdade, 

exclusão e violência.  

 

A execução da pena e o  tratamento penitenciário são alvos do segundo  

capítulo, analisando-se a sua natureza jurídica, os princípios básicos que regem a 

execução da pena, com especial atenção aos direitos dos sentenciados, destacando-se a 

necessidade da observância das regras mínimas para o tratamento do preso e as 

características dos estabelecimentos penais por definição legal.  

 

O terceiro capítulo já contempla o nosso estudo mais específico, que é o 

tratamento penitenciário no Distrito Federal, com sua organização, sua história, sua 

especificidade e suas contradições.  Descreve as formas de assistência nos termos do 

art. 11 da Lei de Execução Penal e trata, também, das dificuldades de implementação 

dessa assistência em virtude das  limitações existentes,  tanto na prática social quanto 

institucional. Finalizando, apresentamos uma pesquisa, de conteúdo qualitativo, que 

traduzem expectativas de vida. Foram analisados os questionários aplicados a internos 

e agentes penitenciários da penitenciária de segurança máxima denominada Centro de 

Internamento e Reeducação/CIR, buscando-se conteúdos culturais. 

 

Encerramos o trabalho com o item Conclusão, onde retomamos os aspectos 

mais significativos deste estudo, analisando a sua interrelação nas diversas facetas, 

como a evolução sócio-política em seu aspecto legal e ideal, as contradições existentes 

ao nível da prática social e os desafios que se tem a enfrentar na sociedade em relação 

à questão prisional, da exclusão social e violência – tanto em termos institucionais 

quanto socioculturais. É nessa questão que está, a nosso ver, o ponto mais crítico da 
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execução da pena e do tratamento penitenciário numa confrontação que se tem entre o 

ideal e a realidade.      
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Capítulo 1 

 

 

   O ESTADO E O DIREITO DE PUNIR 

 

 

O objeto de análise neste Capítulo é a fundamentação legal do direito de 

punir  do Estado, a evolução da pena privativa de liberdade e a natureza jurídica da 

execução penal. 

 

1.1   ASPECTOS LEGAIS E A PRÁTICA SOCIAL    

 

O Direito Penal tem na sanção o seu meio de ação. Com a abolição da 

vingança privada, só o Estado tem o direito de aplicar sanções. Só o Estado é o titular 

do jus puniendi, que é o Direito Penal subjetivo. Mesmo nos casos de legítima defesa e 

de ação penal privada, o exercício desses direitos não é transferido ao particular, pois o 

Estado conserva o monopólio do direito de punir. 

 

O Estado, por meio da objetivação e formalidade jurídica, sobressai-se 

como produto imaginário da vontade constitucional  e como sujeito  ideal destacado da 

sociedade, figurando como ente político autônomo, racional, neutro, organizador do 

consenso  e responsável pela coesão social5. 

 

Criado a partir da vontade humana, o Estado é uma sociedade política, 

abrangendo todos os grupos naturais, cujos interesses têm sempre em vista a realização 

do bem comum, sendo portanto uma sociedade contratual que deve existir para a 

                                                           
5   J.J.Gomes Canotilho, no livro Direito Constitucional,  afirma que  hoje o  Estado é concebido como   
constitucional democrático, porque ele é formado por uma lei fundamental escrita ( constituição juridicamente 
constitutiva das  “estruturas básicas da justiça” )  e  pressupõe   um  modelo de  legitimação  democrática (1996, 
p.43). 
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felicidade do homem, assimilando as demandas e motivações sociais, promovendo 

uma justa incorporação das aspirações coletivas. 

 

Mesmo não sendo a maior das sociedades possui o Estado sobre as demais 

uma forte supremacia, em conseqüência da compulsoriedade que lhe é privativa e que 

compreende dois fatores: a obrigação de em sua jurisdição o homem permanecer e, em 

aí permanecendo, não poder resistir à sua força coercitiva.  

 

Uma definição composta do Estado incluiria três elementos: primeiro, um 

Estado é um conjunto de instituições, dentre elas a mais importante é a dos meios de 

violência e COERÇÃO. Segundo, encontram-se essas instituições no centro de um 

território geograficamente limitado denominado SOCIEDADE. Terceiro, o Estado 

monopoliza a criação das regras dentro do seu território, tendendo à criação de uma 

CULTURA política comum6. Como realidade cultural, tem o Estado, em sua base, a 

natureza dirigida pela intencionalidade criadora da pessoa humana. 

 

Entre os helênicos o Estado é a  pólis, significando cidade de onde provém 

o termo política, a arte ou ciência de governar a cidade. Para Aristóteles, o Estado é a 

etapa final do desenvolvimento de integração, sendo ao mesmo tempo unidade e 

multiplicidade. Segundo Reale,  à medida que se vai da família às vilas e das vilas à 

pólis, ele observa uma diferenciação crescente nas partes e nas funções.7  Ensina-nos o 

estagirita que o Estado é uma produto necessário, decorrente da natureza humana. 

 

O Estado romano também se originou da civitas, da cidade. A cidade-

Estado é o embrião do futuro império. Aderson Menezes destaca: “Com o crescimento 

de Roma e sua conseqüente expansão ao mundo então conhecido, modifica-se o 

conceito de Estado que se amplia para o de um imperium, convertendo-se a res populi 

em res imperantis”.8

                                                           
6   Kelsen pensava o Estado como pura ordem normativa, sob o ponto de vista da ciência jurídica. Na sua Teoria 
do Estado, esse é construído como puro sistema de normas. 
7   Sobre o assunto ver  Reale. Teoria Geral do Direito e do Estado. Rio de Janeiro: Forense, s/d. 
8    MENEZES, Aderson. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro, Forense, 1970, p. 42. 
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A existência do Estado, enquanto hegemonia, não prescinde, para sua 

legitimação, da autonomia da vontade dos sujeitos aos quais é endereçado, e, enquanto 

dominação, também não pode desprezar a possibilidade de uso dos meios de violência 

para reenquadrar, dentro dos parâmetros axiológicos dominantes, os desvios das 

vontades rebeldes.  

 

Na análise dos aspectos históricos da formação do Estado não se pode 

olvidar a crescente redução das partes componentes do sistema da ordem jurídico-

política total, como conseqüência de um fenômeno de integração crescente. 

 

Afirma Del Vecchio:  “ el Estado es ... una forma de la sociedad; el 

vínculo jurídico, por el cual los hombres se constituyen en Estado ”.9 E 

complementando tal  definição, cabe acentuar aqui que, diferindo das outras 

sociedades, o Estado visa  ao bem público, no qual se incluem a ordem, a paz, a justiça 

e a felicidade sociais. 

 

Conforme Mariano de Veridia y Mitre, citado por Aderson Menezes,  “ o 

Estado é uma pessoa moral, sujeito de direito com poder coativo; está dotado 

portanto de unidade e se acha formado por uma comunidade humana assentada com 

ânimo de permanência em um território determinado e cujo atributo essencial é a 

soberania”.10  

 

O Estado, criação da vontade humana, representa uma organização da força 

a serviço do direito, uma realidade jurídica, não devendo ser confundido com Nação 

que é uma realidade sociológica, uma entidade de direito natural, definida como um 

conjunto homogêneo de pessoas, com a mesma origem, ligadas entre si por vínculos 

permanentes de sangue, falando o mesmo idioma, reverenciando os mesmos tótemes, 

cultuando os mesmos deuses, integrando uma mesma cultura.   

  

                                                           
9   Traduzindo o texto de Del Vecchio tem-se que “ o Estado é ... uma forma de sociedade; o vínculo jurídico, 
pelo qual os homens se constituem em Estado ” ( In 1974, p. 423). 
10   MENEZES, Aderson. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.48. 
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Convém ressaltar que o direito de punir do Estado tem a sua limitação na 

lei,  não sendo portanto arbitrário ou ilimitado na imposição da sanção criminal diante 

da prática do delito. Isto é, o Estado somente pode pretender punir alguém dentro dos 

limites traçados por ele próprio, no campo do Distrito Penal objetivo. 

 

Parcela do direito público interno, o Direito Penal, na conceituação de 

Magalhães Noronha, é  “o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo 

do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a 

quem os pratica”.11

 

Coordenador das atividades dos indivíduos que compõem a sociedade, em 

decorrência de sua razão teleológica, que é a consecução  do bem comum, o Estado é 

responsável pela harmonia e estabilidade do corpo social,  não devendo agir apenas de 

forma repressiva, mas principalmente de forma preventiva. 

 

 Tanto é  papel do Estado a aplicação das sanções, quanto a ele cabe o de  

proteger aqueles indivíduos que se encontram à margem da construção histórica de 

uma sociedade estruturada em valores como integridade, justiça, solidariedade e 

dignidade, para que um dia possam pertencer ao círculo social a que têm direito como 

cidadãos. Ao submeter a regras iguais pessoas economicamente desiguais, o Estado 

não faz outra coisa senão reafirmar as desigualdades reais. 

 

Radbruch, apud Francico de Assis Toledo, assinala “... importa não 

esquecer que o direito não pretende somente julgar a conduta humana; pretende 

também determiná-la em harmonia com os seus preceitos e impedir toda a conduta 

contrária a eles”. 12

 

Para uma melhor compreensão da justiça punitiva no contexto atual é 

importante conhecer as etapas de sua evolução. Na primeira etapa, o crime é 

                                                           
11 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, vol 1. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 12 
12 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal: de acordo com a Lei nº 7.209 de 11-7-1984 
e com a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 3 
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considerado um atentado contra os deuses e a pena  um meio de aplacar a ira divina. 

Na segunda etapa, o crime é a agressão violenta a uma tribo por parte de outra. A pena 

então é a vingança de sangue de tribo a tribo. Na terceira etapa, o crime é a 

transgressão da ordem jurídica vigente e estabelecida pelo Estado. Pena é a reação do 

Estado contra a conduta individual oposta à sua vontade. 13

 

O Estado chamou a si o monopólio da justiça, cabendo, por conseguinte, ao 

Juiz, investido na função jurisdicional, desempenhar a tarefa de dar a cada um o que é 

seu, em virtude de poder dizer o Direito. 

 

Fonte formal das normas penais, a Constituição Federal no art. 5º, II, 

garante ao indivíduo o direito de fazer tudo aquilo que a lei não proibe. E o Código 

Penal brasileiro dispõe no art. 1º que não há crime sem lei anterior que o defina e não 

há pena sem prévia cominação legal. 

 

A transgressão à norma jurídica, à lei, é que acarreta uma sanção penal. A 

não incursão no campo do ilícito assegura a liberdade do indivíduo, que não pode ser 

alcançado pelo jus puniendi do Estado. 

 

A Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, em seu art. 

1º, dispõe que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 

ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social      do  

condenado e do internado”. Denunciam-se como objeto da execução penal duas 

finalidades. A primeira delas é a correta efetivação dos mandamentos existentes na 

sentença ou outra decisão criminal, destinados a reprimir e prevenir os delitos. A 

segunda é a de proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado, instrumentalizada pela oferta de meios pelos quais os 

apenados e os submetidos às medidas de segurança possam participar 

construtivamente da comunhão social.  

                                                           
13 Sobre o assunto ver PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal  brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2000.p. 34 
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Mesmo sendo o objetivo formal da política penitenciária transformar o 

indivíduo criminoso em não criminoso, ou seja, tratá-lo para que possa retornar à 

sociedade, não é o que vem ocorrendo na prática. No Estado democrático de direito só 

podem ser admitidas penas que levem em consideração os limites da legalidade, da 

culpabilidade, humanidade, reeducação para o sadio convívio social e resgate da 

cidadania do reeducando. 

 

Ressalta José Eduardo Azevedo que: 
 “os estudos tradicionais do direito penal e da criminologia atribuem às 

escolas filosóficas dos séculos XVII ao XIX sua ascendência  direta. Estes 

estudos têm por objetivo a análise da origem da prisão, a aplicação das leis 

penais, a prática e o tratamento penitenciário e as conseqüências da pena de 

reclusão. Obedecem a um movimento geral dentro da filosofia das ciências, 

cujos autores mais conhecidos, embora em áreas diferentes, são Darwin e 

Comte. 

 O vínculo do direito penal com os estudos tradicionais deve-se ao fato de 

que a filosofia ocidental postulava, explícita ou implicitamente, a partir de 

Kant, que o homem era o núcleo central de todo conhecimento, o ponto de 

origem do qual a liberdade se revela e a verdade aparece. Essa perspectiva 

rompe com os saberes da representação e possibilitará ao direito penal e à 

criminologia desenvolverem estudos e investigações sobre o 

aperfeiçoamento do sistema penitenciário, a delinqüência, as definições do 

delito, apontando quais são os limites e suas manifestações”.14  

 

À indagação sobre a condição de o homem ser naturalmente livre, vários 

filósofos responderam que sim e outros que não. Pela afirmativa, destaca-se Hobbes, 

em cuja concepção os homens viviam, no seu estado primitivo, em natureza e fora da 

sociedade, independentes de qualquer lei ou autoridade, até o ponto, assinalado mais 

tarde por Locke e Rousseau, de unirem as suas vontades, transformadas em vontade 

geral, no mecanismo de uma convenção, por meio da qual vieram a consentir em 

limitar ou restringir aquela sua liberdade original. Pela negativa, é a resposta de outros 

como Augusto Comte e Spencer que, filiados às teorias de Aristóteles e Platão, 

                                                           
14    AZEVEDO, José Eduardo. “A penitenciária do Estado – a preservação da ordem pública paulista”. In: 
Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1997, p. 91. 
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entendiam o homem integrado na sociedade como um todo orgânico e a ela 

essencialmente vinculado, dominado, desde o nascimento, pelo princípio da 

autoridade, que o governa e imprime a todas as suas ações o selo da submissão.  

 

O ideal, em sociedade, é que não existissem o crime, o criminoso, a Justiça 

Criminal, a pena, o sistema penitenciário. No curso da história, os homens e as 

civilizações fizeram nascer e evoluir centenas de mecanismos na tentativa de resolver 

os conflitos que surgem em todo e qualquer grupamento social. 

 

A pena privativa de liberdade foi, por certo, um desses mecanismos, ora com 

o  caráter de   vingança ou  de  oportunidade de   reflexão do condenado  sobre  o  mal  

causado, ora punitivo-repressivo, ora segregatório, ou com vistas à sua ressocialização.  

 

Afirma  Mirabete:  
 “a doutrina penitenciária moderna, com acertado critério, proclama a tese 

de que o preso, mesmo após a condenação, continua titular de todos os 

direitos que não foram atingidos pelo internamento prisional decorrente da 

sentença condenatória em que se impôs uma pena privativa de liberdade. 

Cria-se com a condenação, especial relação de sujeito que se traduz em 

complexa relação jurídica entre o Estado e o condenado em que, ao lado 

dos direitos daquele, que constituem os deveres do preso, se encontram os 

direitos deste, a serem respeitados pela Administração”.15  

 

O sistema penitenciário é um conjunto de órgãos administrativos e técnicos, 

de unidades prisionais, bem como de pessoas de diferentes áreas profissionais. 

Capitaneado por um responsável maior, cabe-lhe a tarefa de administrar a execução da 

pena de condenados à pena privativa de liberdade. Congrega um complexo de órgãos, 

de  unidades carcerárias,  um grupo muito grande de  profissionais  e,  com os recursos  

humanos e materiais de que dispõe, abriga geralmente para além de seus limites, um 

alto contingente de reeducandos. 

                                                           
15    MIRABETE,  Julio Fabrini. “Privatização dos estabelecimentos penais”. In: Revista do Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1993, p. 69. 
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O encarceramento  humano e suas conseqüências psíquicas e emocionais, 

contribuem em grande parte para uma permanente instabilidade em qualquer sistema 

penal-penitenciário do mundo, por mais modernos que sejam os presídios. 

 

Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se num 

microcosmos no qual se reproduzem e se agravam as sérias contradições que existem 

no sistema social exterior. 

 

O sistema penitenciário não pode ser avaliado isoladamente, e muito pouco 

renderão os investimentos setorizados. Isto porque a questão da segurança pública 

necessita ser encarada como um verdadeiro sistema de vasos comunicantes, 

interligados, e a prisão é, apenas, a ponta do sistema, que compreende a atividade 

policial preventiva e a distribuição da Justiça, inseridas essas atividades num contexto 

de justiça social, pois existe, inegavelmente, forte conexão entre a miséria e o crime. 

 

Não concebe o sentenciado, apesar de genericamente inculto, ter como 

referencial a sociedade que o estigmatizou e o puniu e, por isso, quer condições para 

construir o saber, por meio de uma educação crítica e participativa que lhe mostre o 

mundo real do conhecimento  universal em relação ao mundo do trabalho. Nesse 

sentido, faz-se urgente a necessidade de um estudo sobre as condições em que o 

propósito de recuperação dos presos vem ocorrendo, e quais as conseqüências que esse 

tipo de trabalho tem ocasionado.  

 

Enquanto persistirem causas geradoras da criminalidade violenta, enquanto 

não se reformular o sistema penal brasileiro - destinando-se as prisões somente aos 

efetivamente perigosos - nenhum governo conseguirá equilibrar o sistema 

penitenciário. 

 

É do magistério do professor Nilzardo Carneiro Leão:  

 



 21

 “sendo a violência um fenômeno complexo do universo social, suas causas 

devem ser analisadas sob múltiplos aspectos, a fim de serem obtidas 

soluções que permitam aceitá-la em nível de suportabilidade, pois não foi e 

nem é problema da sociedade contemporânea, embora ultimamente, por 

diversos fatores, próximos ou remotos, que se foram acumulando no meio 

social brasileiro, venha ele se acentuando sob diversas formas, seja urbana 

ou rural” .16   

 

O objetivo da execução penal mais relevante é o de criar possibilidades de 

reintegração social futura, buscando em uma estratégia democrática, de forma 

participativa, capacitar o encarcerado estimulando-o a vencer a sensação de exclusão 

por meio de opções, respeitado o direito de ser diferente. 

 

As Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, de iniciativa do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça, de 

janeiro de 1995, conseguiu traduzir uma antiga aspiração da comunidade científica, 

nos moldes de uma moderna política de tratamento prisional. 

 

Reza o Art. 11 da Lei de Execução Penal que a “assistência ao preso e ao 

internado é  dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade”.  Decorrem de tal dispositivo duas idéias básicas: primeiro,  

emprestar um caráter ressocializador ao conjunto assistencial colocado à disposição do 

preso; segundo, obrigar o Estado a prover essa assistência, que, ainda de acordo com a 

lei, será de ordem material, jurídica, educacional, social, religiosa e à saúde. 

 

Traduzindo as esperanças nacionais e populares dos novos tempos de 

liberdade e segurança, a Constituição declara em seu primeiro artigo que a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios  e    do 

Distrito Federal, “constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV 

– os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e V – o pluralismo político”. E o 
                                                           
16   LEÃO,  Nilzardo Carneiro. “Violência, vítima e política”. In: Revista Nacional de Política Criminal e  
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parágrafo único complementa essa proclamação de princípios afirmando que “todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. 

 

Esses dispositivos frontais da Carta Política de 1988 constituem premissas 

básicas de um regime político e institucional fiador das liberdades públicas, dos 

direitos e das garantias fundamentais. E caracterizam, também, a supremacia dos 

valores humanos diante do conflito com os interesses do Estado. 

 

O Parlamento brasileiro discutiu amplamente e votou uma Constituição que 

consagra, como objetivos fundamentais da República, os seguintes: I – construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer formas de discriminação (art. 3º). 

 

O preso no Brasil é, em geral, o excluído, sem escolaridade e sem 

qualificação profissional, que não encontra trabalho, com a família desestruturada, o 

que bem reflete a equação econômico-política como responsável por parcela 

expressiva da violência do cotidiano do nosso país17. 

 

Excluído, sem perspectivas de melhoria de suas condições de vida a curto 

ou a médio prazos, o homem ingressa nas sendas do crime e em conseqüência dessa 

trajetória complexa chega ao sistema prisional. A necessidade de ter uma identidade 

própria, de ser alguém perante os demais, é destruída, restando-lhe agora aderir à 

identidade de criminoso, delinqüente, fora da lei, inimigo da sociedade. Despojado de 

si mesmo, confuso na encruzilhada de sua existência, crê o apenado que agora o 

responsável por sua sobrevivência é o governo. 

                                                                                                                                                                                     
Penitenciária. Brasília, 1998, p. 81. 
17    Segundo o  Censo Penitenciário Nacional – de 1994, cerca de 95 % dos presos são pobres; 75,85 % não 
dispõem de assistência jurídica. Já o Censo Penitenciário de 1995 omitiu o item “condição sócioeconômica” dos 
encarcerados.  
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No que diz respeito às políticas públicas penais, observa-se que a tônica tem 

sido promover a segregação e o isolamento dos sentenciados, mediante um programa 

deliberado de aumento progressivo da oferta de novas vagas no sistema penitenciário, 

política de mão única, porque não acompanhada de outras iniciativas e que ataca, tão-

somente, os tradicionais pontos de estrangulamento. 

 

A prisão, como destaca Foucault, é a região mais sombria do sistema  de 

justiça. Aí o poder de punir organiza silenciosamente um campo de objetividade em 

que o castigo poderá funcionar em plena luz  como terapêutica e a sentença se 

inscrever entre os discursos do saber. Compreende-se que a justiça tenha adotado tão 

facilmente uma prisão que não fora entretanto filha de seus pensamentos.18

 

O eminente professor da Universidade Federal de Goiás, Licínio Barbosa, 

em seu trabalho sobre “As penas e medidas alternativas”, destaca: 
 “a história do Direito Penal assinala a evolução das sanções. Na 

antiguidade, eram extremamente severas, brutais mesmo, sem muitas 

variações. Muito freqüentemente, a pena capital era aplicada, variando 

apenas as formas de execução. Assim, tinha-se a vivicrematio, a  

condemnatio     ad   bestias,  o      empalamento,  a asfixia  por   imersão,    o 

 enterramento vivo, a decapitação, a crucifixão, o esquartejamento, a 

lapidação. Outras penas consistiam em mutilações: a castração, o corte das 

mãos ao ladrão. Outras, em castigos, como o açoite. Outras tantas, a 

irrisão: como a marca a fogo. E ainda as penas infamantes, como a 

maldição. Raras consistiam na restrição da liberdade, tais como o exílio, a 

deportação, o exílio local, o confinamento. 

  Em alguns casos, adotava-se o trabalho forçado, como a condemnatio ad 

metalla e, noutras hipóteses, a pena pecuniária”.19

 

No decorrer do tempo, os sistemas penais passaram por transformações 

significativas, abolindo muitas das penas cruéis. Organizações nacionais e 

internacionais vêem empreendendo esforços no sentido de humanização das penas e 

                                                           
18   FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis/RJ: Vozes, 1987, p. 214. 
19   BARBOSA, Licínio. “As penas e  medidas alternativas”. In: Revista do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. Brasília, 1997, p. 85.  



 24

para que essas não tomem o caráter de vingança, mas contribuam para a reeducação do 

sentenciado. 

 

O Estado, titular do jus puniendi, precisa promover políticas públicas de 

inclusão, para que as pessoas não enveredem pelas vias da criminalidade e da 

violência, engrossando a população carcerária. Além do alto custo para a manutenção 

dessa população, não se pode olvidar as marcas profundas deixadas na alma dos 

egressos dos sistemas prisionais. 

 

No entendimento de Menna Barreto de Assumpção20, como corolário do jus 

naturalismo, segundo a opinião abalizada de Rommen e Bodenheimer, o Direito 

Penitenciário, refletindo a moderna filosofia penal, investe sua preocupação na 

exigência ética de respeito à dignidade do homem, como pessoa moral. 

 

Inviabilizando, todavia, os esforços de conceituados reformadores, o 

recrudescimento, cada vez mais sintomático, de problemas como o da superpopulação  

carcerária, ociosidade do interno, influência política tendenciosa, pessoal 

administrativo despreparado e estrutura prisional inadequada, leva a que os 

reeducandos, em meio a um quadro desalentador, apenas tirem o tempo, como simples 

e infrutífero castigo, por seus erros, sem qualquer finalidade ressocializante, saindo das 

prisões em situação bem pior da que quando nelas ingressaram. 

 

 

1.1.1  O bem juridicamente tutelado pela norma penal 

 

Como o  Estado é o  maior centro de poder em todo o mundo, é  no   Estado  

onde o poder mais freqüentemente enseja o arbítrio. Daí a necessidade do direito de 

um sistema no qual o poder do governante fique limitado pela atribuição de 

competência e o arbítrio seja substituído pelos princípios jurídicos. Na verdade, a 

                                                           
20   Cf. ASSUMPÇÃO, Roberto Menna Barreto de. “Anotações teórico-práticas sobre a filosofia correcional 
contemporânea”. In: Revista do Superior Tribunal Militar. Brasília, 1992/93, p. 163.  
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possibilidade de exercício arbitrário exige previsões, mesmo que se acredite 

plenamente na virtude dos que exercem o poder estatal.21  

 

São várias as acepções da palavra bens. Ela pode ser tomada em muitos  

sentidos a começar pelo filosófico. A esse propósito, saliente-se, para logo, a 

discordância entre o significado jurídico e o filosófico do vocábulo em questão.  

 

Filosoficamente, bem é tudo quanto pode proporcionar ao homem qualquer 

satisfação. Juridicamente falando, bens são valores materiais ou imateriais que podem 

ser objeto de uma relação de direito22.  

 

Segundo Francesco Antolisei, citado por Pierangeli, “entende-se por bem 

jurídico tutelado pela norma penal aquele quid que a norma, mediante a ameaça de 

uma pena, objetiva a tutelar diante de possíveis agressões” 23. Liga-se, na esfera 

penal, o conceito de bem jurídico a uma situação social, para a qual a norma estabelece 

sua tutela ou sua proteção.  

 

Em sua análise do cárcere e das relações de dominação próprias do sistema 

capitalista, Elias Neuman ressalta: 

 
 “Dentro del esquema de la sociedad capitalista o pos industrial, la cárcel 

es un micro cosmos donde funge el poder disciplinario, y se expressa, como 

en otros enclaves de la sociedad, la necesidad de recrear perpetuamente las 

relaciones  sociales de dominación. El conflicto se regula mediante la 

especificidad de las funciones y cobra entonces vivo sentido el Estado 

mediante el derecho penal que en definitiva recae contra quien no há 

                                                           
21   Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Uma introdução do estudo do direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 29. 
22   CF. MONTEIRO, Washington  de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 135.                     
A esse respeito ver Caio Mário da Silva Pereira em seu trabalho Instituições de Direito Civil ( Introdução e 
Teoria Geral ), t.1/272. 
23   ANTOLISEI, Francesco. Manuale di Diritto Penale (parte generale) p.136, apud PIERANGELI, José 
Henrique in  O Consentimento do Ofendido, p.99. 
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prestado consenso al deber  ser, es decir, quien se há caido del Arca de Noé 

del contrato social”.24

 

1.2   DESIGUALDADE, EXCLUSÃO E VIOLÊNCIA 

 

A sociedade brasileira, na atualidade, vivencia uma crise social, 

basicamente de ordem econômica, de um lado,  e política, de outro.  Sendo assim, o 

Estado brasileiro - aqui definido como ordem política da sociedade25, está também 

diante de uma crise em seu ordenamento jurídico-legal. Tais questões nos remetem, 

obrigatoriamente, a uma reflexão teórico-conceitual e da prática social para que 

possamos ter uma perspectiva mais abrangente para o tratamento de nosso objeto de 

estudo. É preciso destacar que, no âmbito político, limitando-se às funções jurídicas do 

Estado,  há o grande desafio de se dirimir os conflitos internos, promover a justiça, no 

contexto de uma política pública de segurança, implementar uma correta política 

penitenciária e consolidar a democracia. 

 

O valor do Direito depende de seu conteúdo de justiça. Faz-se necessária 

uma justiça social para o Direito eqüitativo, sem deformação, que a todos atinja, 

possibilitando a construção  de uma sociedade em  que  prevaleça a   felicidade   do ser  

humano. É a concepção de um idealismo político, de pensamentos utópicos no sentido 

de se ter uma sociedade bem melhor.  

 

No entendimento de Althusser : 
“um indivíduo crê em Deus, ou no Dever, ou na Justiça, etc. Esta crença 

provém (para todo mundo, isto é, para todos que vivem na representação 

ideológica da ideologia, que reduz a ideologia, por definição, às idéias 

dotadas de existência espiritual) das idéias do dito indivíduo enquanto 

                                                           
24    NEUMAN, Elias.  “Cárcel y sumisión”. In: Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. Brasília, 1997, p. 35.   
Na tradução do texto de Elias Neuman  temos que “Dentro do esquema da sociedade capitalista ou pós-
industrial, o cárcere é um microcosmos onde existe o poder disciplinar, e se expressa como em outros enclaves 
da sociedade de recriar perpetuamente as relações de dominação. O conflito se regula mediante a especificidade 
das funções e cobra então vivo sentido ao Estado mediante o direito penal que em definitivo recai contra quem 
não teve consenso para com o dever ser, quer dizer, quem caiu da Arca de Noé do contrato social”. 
25   Observa-se que esta é uma concepção de Estado usada por pensadores desde a antigüidade até os nossos dias. 
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sujeito possuidor de uma consciência na qual estão as idéias de sua crença. 

Se ele crê em Deus, ele vai à Igreja assistir à Missa, ele se ajoelha, reza, se 

confessa, faz penitência (outrora ela era material no sentido corrente do 

termo) e naturalmente se arrepende e continua, etc. Se ele crê no Dever, ele 

terá comportamentos correspondentes, inscritos nas práticas rituais, 

‘segundo os bons costumes’. Se ele crê na justiça, se submeterá sem 

discussão às regras do Direito, e poderá mesmo protestar quando elas são 

violadas, assinar petições, tomar parte em uma manifestação, etc” 26. 

 

A lei, na sociedade democrática, preocupar-se-á do essencial e fundamental 

para o todo, prevenindo ações ou remediando omissões que ofendem, ou ameaçam, os 

valores coletivos.27  

 

O pensamento político na atualidade está envolto em questões como a 

globalização dos mercados, o redimensionamento das áreas de atuação do Estado, a 

tecnologização  dos processos produtivos, o agigantamento da atividade financeira e o 

crescimento da dívida social. 

 

Enquanto as empresas multinacionais  são os agentes privilegiados da 

globalização, as empresas nacionais sem condições de competir com as empresas das 

economias mais fortes são obrigadas a se reestruturarem para sobreviver, diminuindo 

significativamente os seus espaços de emprego formal, e assim centenas de 

trabalhadores são atirados ao desemprego, que poderá ser o caminho para a exclusão 

social. 

 

Segundo Max Weber, “ o fato importante é que o cálculo do capital é 

sempre feito em dinheiro, quer pelos modernos métodos de contabilidade, quer por 

qualquer outro método, por mais primitivo e grosseiro que seja ”.28 Nisso subentende-

                                                           
26   ALTHUSSER,  Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiros: Edições Graal, 1985, p. 90. 
27   Ao tratar-se de justiça social e participação política, nos termos de Miguel Reale Júnior, o ser humano tem 
variadas potencialidades e a ‘igualdade de contingenciamentos gerará, em cada qual, uma forma distinta de 
realização, um modo particular de se afirmar’ (1988). 
28   WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 25. 
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se que aquilo que beneficia o trabalhador não é uma questão da maior relevância 

diante da busca desenfreada do lucro.  

 

A globalização beneficia o predomínio do dinheiro que produz dinheiro, 

contribui para o enfraquecimento da soberania dos Estados nacionais com a pressão 

financeira pela privatização de empresas estatais, com flexibilização das relações de 

trabalho, com a desterritorialização  do capital e com o conseqüente  enfraquecimento 

do movimento sindical. 

 

A sociedade contemporânea rejeita aqueles que são economicamente 

vulneráveis, aqueles que em decorrência do desemprego, da idade, ou portadores de 

necessidades especiais, são improdutivos, porque essa mesma sociedade não lhes dá 

oportunidades,  acentuando dessa forma uma multiplicidade de exclusões sociais. 

 

É importante não olvidar que o excluído é um credor do Estado  que tem se 

mostrado pouco diligente na quitação de sua dívida social. 

 

A política social, segundo Roberto Lyra, deve  compensar os déficits do 

indivíduo, unificando as providências pelos atributos comuns (higiene, saúde, 

educação, instrução, aptidão profissional baseada na vocação para o trabalho, etc).  O 

direito de punir seria assim  transformado em dever de acudir e salvar, persuadindo, 

advertindo, aparelhando, adestrando, encaminhando” 29.  

 

John Rawls destaca que a justiça seria  a primeira virtude das instituições 

sociais, como a verdade o seria dos sistemas de pensamento. Para ele o objeto primário 

da justiça está na estrutura básica da sociedade,  a maneira pela qual as instituições 

sociais  distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de 

vantagens provenientes da cooperação social. A  justiça dependeria essencialmente de 

como se atribuem direitos e deveres e das oportunidades econômicas e condições 

                                                           
29   LYRA, Roberto. APUD Carlos deAraújo Lima. “Justiça Social e o Tribunal do Juri”. Tese nº 6. IX 
Conferência da OAB. 1984, p. 67. 
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sociais que se tem nos vários setores da sociedade30.  Entende-se, portanto, que sem 

justiça as instituições sociais deverão sofrer turbulências importantes, sobretudo em 

decorrência do colapso na distribuição dos direitos e deveres fundamentais. A justiça 

tem a sua significação para as instituições sociais, como a verdade para os sistemas de 

pensamento. 

 

Assim, uma sociedade justa deve edificar-se sobre uma sólida estrutura 

jurídica, da qual há de resultar a eqüidade, o equilíbrio econômico, o aumento da 

riqueza, da prosperidade, de oportunidade e segurança para todos. 

 

Essa dimensão do ideal, do utópico, coexiste com um  Brasil de grandes 

problemas com a denominada marginalização. A utopia e a realidade. A grande 

questão é como incluir essa imensa massa marginal, cuja dívida do poder público para 

com esses milhões de pessoas “clama aos céus”. 

 

A questão da distinção entre a noção do justo e o sentimento do justo é 

significativa. O sentimento do justo é inato, enquanto o seu conhecimento pode ser 

adquirido.31

 

O respeito à lei, como ressalta Bobbio,  deverá impedir  o governante de 

exercer o próprio poder defendendo interesses privados. O primado da lei protege o 

cidadão do arbítrio de um mau governante e o primado do homem da aplicação 

indiscriminada da norma geral  - desde que o governante seja justo.32

 

Pierre Clastres, em sua obra Arqueologia da Violência, destaca:  
“sabemos que, a partir de sua aurora grega, o pensamento político 

ocidental soube desvendar na política o essencial do social humano (o 

homem é um animal político), percebendo ao mesmo tempo a essência do 

político na divisão social entre dominantes e dominados, entre aqueles    que 

                                                           
30   RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 7-8. 
31   A respeito, consultar  Inezil Penna Marinho in Justiça social e sociedade justa. Brasília: Brasiliana, 1985. 
32   Cf. BOBBIO,  Norberto. 1986,  p. 153-154.          
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 sabem e, em conseqüência, comandam, e aqueles que não sabem e, em 

conseqüência obedecem. O social é o político, o político é o exercício do 

poder (legítimo ou não, pouco importa neste caso) por um ou alguns em 

relação ao resto da sociedade (para o seu bem  ou para o seu mal, pouco 

importa neste caso): para Heráclito, como para Platão e Aristóteles, só 

existe sociedade sob a égide dos reis. A sociedade não é pensável sem a 

divisão entre aqueles que comandam e aqueles que obedecem e, desde que 

não se faça presente o exercício do poder, encontramo-nos no infra-social, 

na não sociedade”.33   

 

Nunca é demais ressaltar que a construção da sociedade justa não pode 

prescindir da igualdade de oportunidade para todos. A iniqüidade e a perversidade em 

nível socioeconômico são incompatíveis com o Estado democrático de direito e 

também contrárias aos princípios e fundamentos do bem comum. 

 

1.3  RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

O Estado-juiz aplica ao infrator como medida preventiva ou punitiva a 

sanção legal denominada pena (sanctio legis), que através dos tempos tem sido 

experimentada por milhões de pessoas sob instituições de perfis diversos. 

 

Dostoievski, um gênio da literatura russa, em decorrência de sua amarga 

experiência como prisioneiro, concluiu que o “regenerado” é apenas uma múmia 

ressequida meio louca  ( Apud Thompson ). 34

 

A prisão na Roma Antiga não se constituia em espaço de cumprimento de 

pena. As sanções se restringiam quase que unicamente à capital e às corporais.  

 

Na Grécia os devedores eram encarcerados até que saldassem suas dívidas. A 

prisão visava obstar-lhes a fuga e garantir a presença nos tribunais. 

                                                           
33   CASTLES,  Pierre. Arqueologia da Violência. Brasília: Brasiliense, 1982, p. 106. 
34    F. Dostoievski  em  Recordações da Casa dos Mortos,  da Ed. José Olímpio, referido por Augusto 
Thompson, 1980, p. 48. 



 31

A Igreja, na Idade Média, inovou ao castigar os monges infratores, ou 

mesmo rebeldes, com o recolhimento em “penitenciários”, isto é, em celas, numa ala 

dos mosteiros, para que aí fizessem penitência e orações na busca de reconciliação 

com Deus.   

 

Em seu trabalho sobre A  prisão em uma perspectiva histórica, o professor da 

Universidade Federal do Ceará, César Barros Leal, comenta:  
 “ No século  XVI, começaram a aparecer na Europa prisões leigas, 

destinadas a recolher mendigos, vagabundos, prostitutas e jovens 

delinqüentes, os quais se multiplicaram principalmente nas cidades, mercê 

de uma série de problemas emergentes na agricultura e de uma acentuada 

crise na vida feudal. Em decorrência deste fenômeno e de sua repercussão 

nos índices da criminalidade, várias prisões foram construídas com o fim de 

segregá-los por um certo período, durante o qual, sob uma disciplina  

mesuradamente rígida, era orientada sua emenda. Entre elas a mais antiga 

foi  a  ‘House of Correction’, em Bridewell, Londres, inaugurada em 1552. 

Com propósito reformador, surgiram por igual no final do século XVI, em 

Amsterdam, prisões que se tornaram famosas, como a de Raspheris, para 

homens, que dava ênfase ao castigo corporal, ao ensino religioso e ao 

trabalho contínuo (na raspagem de madeiras de diferentes espécies, para 

uso como corantes, donde o nome da instituição). Outros países europeus, 

na esteira destas experiências, fundaram estabelecimentos similares” 35. 

 

Convém assinalar que até aqui não existe ainda um sistema penitenciário, o 

que só posteriormente vai sendo engendrado nos Estados Unidos e na Europa, a partir 

da publicação de obras como Reflexões sobre as Prisões Monásticas (1695), de autoria 

de Juan Mabillon, contestando o excesso na aplicação das sanções e sugerindo a 

laborterapia e a regulamentação de passeios e visitas. Dos Delitos e das Penas (1764), 

obra de Cesare Beccaria, que analisa a situação da legislação criminal, condena o 

emprego da tortura, os ritos desumanos da pena de morte e condena, inclusive, a má 

aplicação da justiça.  

                                                           
35   LEAL, César Barros. “A prisão em uma perspectiva histórica e o desafio atual dos direitos humanos dos 
presos”. In: Revista Arquivo. Brasília: Ministério da Justiça, 1995, p.87-88. 
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É importante ressaltar aqui parte de sua análise sobre a culpa e outros 

fatores. Para Beccaria: 
  “um homem não pode ser chamado culpado antes da sentença do juiz, e a 

sociedade só pode retirar-lhe a proteção pública após ter decidido que ele 

violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi concedida. Qual é, pois, o 

direito, senão o da força, que confere ao juiz o poder de aplicar uma pena a 

um cidadão, enquanto perdure a dúvida sobre a sua culpabilidade ou 

inocência?  Não é novo este dilema: ou o delito é certo ou incerto; se é 

certo, não lhe convém outra pena que não a estabelecida pelas leis, e são 

inúteis os tormentos, pois é inútil a confissão do réu; se é incerto, não se 

deve atormentar um inocente, pois é inocente, segundo as leis, um homem 

cujos delitos não estejam provados”. 36. 

 

Nesse contexto, o inglês John Howard publica, em 1776, o livro intitulado O 

Estado das Prisões na Inglaterra e no País de Gales, no qual trata sobre a 

classificação dos presos, a educação religiosa e moral, o trabalho,  e propõe o 

isolamento (visando a evitar o contágio lato senso e favorecer a reflexão).  O autor, 

que em decorrência de seu aprisionamento por piratas franceses, conheceu as agruras 

do cárcere, dedicou a sua vida à reforma das prisões na Europa.  

 

Em 1818, Jeremias Bentham publica o livro intitulado Teoria das Penas e 

das Recompensas. Propõe um modelo de prisão celular, o panótico, um 

estabelecimento circular ou radial, no qual uma só pessoa, em uma torre, poderia 

exercer um controle total dos presos, vigiando-os no interior de suas próprias celas.  

 

Foram esses os pensadores que, por meio de suas idéias inovadoras, 

inspiraram a estruturação dos chamados sistemas penitenciários modernos. 

 

Em seu estudo Barros Leal prossegue destacando outros modelos 

correcionais,  como o  da  Filadélfia,  onde experimentou-se  um  sistema  denominado  

 

                                                           
36   BECCARIA,  Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 69. 
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pensilvânico, filadélfico, celular ou de confinamento solitário (solitary confinement), 

que consistia num regime de isolamento, em cela individual pequena, nua, nos três 

urnos, sem atividades laborais, tendo as visitas somente  do capelão, do diretor ou dos 

membros da Pennsylvania Prison Society, que dava assistência  aos presos, buscando-

se  o arrependimento com base na leitura da Bíblia. O regime, “que alguns 

qualificaram como “morte em vida”, foi usado pela primeira vez na Walnut Street 

Jail, erguida em 1776, e depois na Eastern Penitenciary, edificada em 1829, sendo 

adotada em outras prisões nos Estados Unidos” e na Europa, na Inglaterra, França, 

Bélgica, Suécia e Holanda”. 37   

 

No entendimento do professor José Arthur Rios, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, a penitenciária  perde-se em sua zona escura, opaca à razão e  análise. 

Como é destinada a receber o rejeito social, é olhada com horror, mas resiste à 

reforma. Daí a ambigüidade com que é tratada .38

 

Segundo o docente Barros Leal,  o sistema solitário – que foi se tornando  

mais ameno com o passar do tempo – serviu de alicerce para outro sistema, o do 

silêncio (silent system) ou sistema auburniano, assim denominado por sua aplicação 

(pelo capitão Elam Lynds) na penitenciária de Auburn,  Estado de Nova Iorque, 

construída em 1816. Tinha-se ali o isolamento celular, somente no turno da noite. No 

período diurno, a vida  em comum, com  absoluto silêncio. Havia o máximo rigor e a 

violação das regras era punida com castigos corporais.  Esse sistema misto teve grande 

aceitação nos Estados Unidos, o que não ocorreu com o celular. Em  parte tal sistema  

continuava lesivo ao  encarcerado, dadas as condições de isolamento, silêncio e 

disciplina severa, assim como causava distúrbios emocionais e rancor, e por outra 

parte, nos termos do citado autor, “ atenuava a clausura, excluía a contaminação 

moral e significativa, portanto, um inegável avanço em relação ao modelo 

filadélfico”.39

                                                           
37   LEAL,  César Barros. “A prisão em uma perspectiva histórica e o desafio atual dos direitos humanos dos 
presos”. In: Revista Arquivo. Ministério da Justiça. Brasília, 1995, p. 88-89. 
38   RIOS, José Arthur. O paradoxo da penitenciária. In: Carta Mensal. Rio de Janeiro, 1995, p.66. 
39   LEAL, César Barros. Op. cit.  
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Com o declínio dos sistemas pensilvânico e auburniano, surgem novas 

possibilidades de transformação visando superar falhas e limitações constatadas nos 

sistemas em extinção. Assim, surgiram os sistemas progressivos estruturados em três 

ou quatro etapas de rigor decrescente, a avaliação contemplando a conduta e  o 

trabalho do apenado, preparando-o gradualmente para a reinserção social. Aceito por 

dezenas de países, com adaptações socioculturais neste ou naquele contexto, o sistema 

progressivo é hoje empregado na execução penal. 

 

Em sua obra aqui tratada, o professor Barros Leal relata algumas outras 

experiências prisionais implantadas em diferentes países, que sintetizamos a seguir.  

 

O coronel Manoel Montesinos y Molina (1796-1862) criou em Valência, 

Espanha, o presídio San Agustin, em cuja fachada se lia “Aqui penetra el hombre, el 

delito queda a la puerta”,  em evocação ao ensinamento de Saleilles segundo o qual o 

criminoso deve ser visto, no cumprimento da pena, “por aquilo que ele é e não por 

aquilo que fez”. Implementou um sistema dividido de três fases:  a) a dos ferros, em 

que os presos, embora subjugados a correntes, faziam serviços de limpeza e outros no 

interior do estabelecimento;  b) do trabalho, em que podiam escolher a oficina onde 

executariam suas tarefas e se valorizava a sua capacitação profissional;  c) da liberdade 

intermediária, com direito à visita a familiares e trabalho externo. A sua concepção da 

pena é que a mesma deve ter caráter reeducativo, o tratamento ao preso humanizado, 

com trabalho remunerado, ausência de castigos corporais e observância de regras 

orientadoras da execução. 

 

Na Austrália, o capitão da Marinha Real Inglesa, Alexander Maconochie 

(1787-1860), criou na ilha de Norfolk, para criminosos de alta periculosidade, vindos 

da Inglaterra, o sistema de marcas (mark system). O tempo de cumprimento da pena 

era dividido em três fases:  a) a da prova, com isolamento celular, diurno e noturno, no 

modelo pensilvânico, por um curto período de tempo;  b) do isolamento à noite e do 

trabalho obrigatório em comum, no período diurno, em silêncio, no estilo auburniano;  

c) do livramento condicional, obtido, como prêmio, com a autorização de saída (ticket 
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of  leave). A progressividade dependia do binômio conduta – trabalho do sentenciado, 

o qual recebia uma identificação que o autorizava a passar de uma fase ou subfase a 

outra, progressivamente. 

  

Na Irlanda entre os anos de 1854 e 1864, Walter Crofton adaptou o sistema 

prisional de Maconochie, mantendo alguns aspectos, como o indicativo (vales) de 

progressão de uma fase para a outra e inovando em outros, como criando uma fase 

intermediária entre a segunda e a terceira fase do cumprimento da pena. A referida 

fase intermediária possibilitava ao preso transferência para prisões agrícolas, semi-

abertas, sem uniforme e com permissão de diálogo e trabalho no campo. Este sistema 

foi recepcionado, com alterações, pelo Código Penal brasileiro de 1940. 

 

 O encarceramento, a prisão, parecem ser parte integrante da história da 

evolução das sociedades humanas para os casos de transgressão de normas e padrões 

sociais, nas suas variadas formas. O indivíduo considerado delinqüente, pernicioso a 

grupos sociais específicos, ou à sociedade de modo geral, ou seja, aquele que não se 

submete ao controle social, tem sido alvo de um modo ou outro de isolamento social.  

 

A prisão que, tempo idos, representara, como a escravidão, alternativa mais 

humana e econômica à eliminação pura e simples do recalcitrante, recebe, ao longo do 

século XIX, o impacto de novas idéias – forças que vão permitir a discussão e 

criteriosa reavaliação de seus objetivos e dos resultados obtidos por meio de diferentes 

experiências implementadas em todos os continentes.  

 

1.4   TEORIAS DA PENA  

Através dos tempos o homem tem progredido e se organizado na sociedade 

e no Estado sob a égide do direito, que previne e dirime os conflitos de interesse, no 

intuito de disciplinar a convivência social em condições de harmonia e estabilidade na 

busca do bem comum. 
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Dilton Ávila Canto assinala que a sociedade organizada, inspirada pela 

idéia do coletivo, compreendendo todos os indivíduos, sem exceção, estruturou-se no 

sentido de editar regras disciplinadoras de sua vida, visando ao fortalecimento do 

convívio. O legislador, em suas funções, sempre se preocupou em fixar limites às 

condutas individuais, com direcionamento à proteção societária.40

Cabe ao Estado, através de sua função jurisdicional, aplicar a pena em face 

da violação do bem juridicamente protegido, mas essa mesma pena deve ser sempre 

proporcional ao delito cometido. 

No direito penal a pena é conceituada como a sanção aplicada a quem 

cometeu uma infração criminal. 

Antonio José Miguel Feu  Rosa, citado por Dilton Ávila Canto, ao analisar 

as características essenciais da pena, reforça o entendimento de que ela deve ser 

proporcional ao crime, pessoal, legal, igual para todos e o máximo possível 

correcional. Tratando assim sobre cada uma delas41: 

1) A pena deve ser proporcional ao crime – Acabaram-se aquelas crueldades 

inomináveis e absurdas de condenações à morte por delitos 

insignificantes [...] 

2) Deve ser pessoal – A individualidade da pena representou o mais 

importante avanço em sua concepção científica [...] 

3) Deve ser legal – Só tem valor a pena quando decorrente de uma sentença 

proferida por juiz competente, através de processo regular, obedecidas as 

formalidades legais [...] 

4) Deve ser igual para todos – [...] os condenados devem receber o mesmo 

tratamento, sujeitando-se aos mesmos regulamentos e à mesma disciplina 

carcerária [...] 

                                                           
40 CANTO, Dilton Ávila. Regime inicial de cumprimento da pena reclusiva ao reincidente. 
Http:www1.jus.com.br/doutrina/texto, p. 4-10. Acesso em 05.10.2001 
41 CANTO, Dilton Ávila. Op.Cit. 
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5) Deve ser, o máximo possível, correcional – [...] cumpre ao Estado exercer 

todos os esforços para tentar corrigir o criminoso, criando-lhe novos 

hábitos e vocação para o trabalho. 

 A questão relativa à função e à essência da pena apresenta acentuado grau 

de importância no contexto do Direito Penal, dada a impossibilidade de conclusões ou 

respostas definitivas sobre o assunto por parte daqueles que se empenham pela 

melhoria do sistema prisional. 

 

Luigi Ferrajoli, citado pelo professor Queiroz, acentua: 
  “o único fim que pode e deve perseguir, legitimamente, o Estado, por meio 

da pena, é a prevenção geral negativa [...]. A pena não serve só para 

prevenir os injustos delitos, senão também os castigos injustos; que não se 

ameaça com ela e se impõe só ne peccetur, senão também ne punieter, que 

não tutela só a pessoa ofendida pelo delito, e sim também ao delinqüente, 

frente às reações informais, públicas ou privadas”.42

 

Emanando do crime o direito de punir e, desse, o litígio penal, a aplicação 

da lei penal se operará por meio da composição desse litígio, pelas vias 

jurisdicionais43. 

 

Só cabe a aplicação da pena quando houver sentença que a declare 

procedente, sem o que o jus puniendi não será exercido pelo Estado. 

 

Sobre as teorias da pena Zaffaroni assinala que, posto que a pena é o que 

caracteriza o direito penal, cada teoria da pena é uma teoria do direito penal com suas 

próprias raízes filosóficas e políticas”.44

 

                                                           
42   QUEIROZ, Paulo. A justificação do direito de punir na obra de Luigi Ferrajolo: algumas observações 
críticas. Http:/ www.direito penal.adv.br/artigo 12. Acesso em 13.10.2001. 
43  Cf. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 1980, p.6 
44  ZAFFARONI, Eugênio Raul et alii. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral, 3ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 19. 
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Cada uma das teorias da pena tem a sua especificidade no contexto do 

direito penal. Aqui nos ateremos a uma abordagem de caráter geral sobre cada uma 

delas. Costumam as teorias da pena serem classificadas em absolutas, relativas e 

mistas: 

 

a) as teorias absolutas, assim denominadas as que sustentam que a pena 

encontra em si mesmo a sua justificação, sem que possa ser considerada 

um meio para fins ulteriores. São aquelas defendidas por Kant e Hegel. 

b) As teorias relativas, opõem-se às teorias absolutas. Subdividem-se em 

teorias relativas da prevenção geral e da prevenção especial. Na prevenção 

geral a pena surte efeito sobre os membros da comunidade jurídica que não 

delinqüiram, enquanto na prevenção especial age sobre o sentenciado. As 

teorias relativas concebem a pena como um meio para a obtenção de                  

ulteriores objetivos. 

c) As teorias mistas procedem das teorias absolutas, e suprem as suas falhas 

acudindo as teorias relativas. Uma de suas manifestações é o lema seguido 

pela jurisprudência alemã: “prevenção geral mediante retribuição justa”. 

São as teorias mais divulgadas hodiernamente, e advogam que a 

retribuição é impraticável em todas as sua conseqüências  por um lado, e 

de outro não aderem à prevenção especial. 

 

Celso Delmanto ao tratar sobre a pena e suas espécies chega à elaboração 

do seguinte conceito:  pena é a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico 

a quem praticou ilícito penal, tendo ela  as  finalidades  de ser  retributiva e ainda 

preventiva.  Retributiva, na medida em que  impõe um mal (“privação de bem 

jurídico”) ao violador da norma, e  preventiva, porque deve evitar a prática de crimes, 

por intimidação,  com o exemplo de sua aplicação, ou privando da liberdade o autor do 

crime, evitando assim que  volte a delinqüir.45

 

                                                           
45   Cf. DELMANTO, Celso. Apud Dilton Ávila Canto. Disponível em 
http://www.jus.com.br/doutrina/regreinc.html.  Acesso em 13.set.2001. 
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Com a finalidade da prevenção geral a pena intimida, por meio de sua 

previsão em texto legal, àqueles tendentes à prática de atos antisociais. E com a 

finalidade de prevenção especial, ao ser aplicada ao caso concreto, destina-se a 

recuperar o criminoso. 

 

O  Código Penal brasileiro adotou no art. 32 as seguintes espécies de penas: 

a) privativas de liberdade – compreendendo a reclusão e a detenção (arts 33 e 

s.); 

b) restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade, interdição 

temporária de direitos e limitação de fim de semana ( art. 43); 

c) multa (art. 43 e s.).46 
 

Embora esteja o sentenciado afastado da sociedade, é importante que 

cumpra a pena em condições que favoreçam a sua ressocialização. O ser humano que 

está cumprindo pena perde, na maioria das vezes, sua identidade e, portanto, sua auto-

estima é diminuida, o que influencia negativamente no resgate de sua humanidade ao 

longo do processo de reeducação. 

                                                           
46 A reclusão é prevista para os crimes de maior gravidade e a detenção para os menos graves. 
   Os regimes de cumprimento de pena no Brasil (conforme o art. 33, § 1º do CP) são: regime fechado – consiste 
na execução da pena em estabelecimento de segurança maxima ou média; regime semi-aberto - consiste na 
execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; o regime aberto – consiste na 
execução da pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado. 
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                                     Capítulo 2 

 

A EXECUÇÃO PENAL E O TRATAMENTO PENITENCIÁRIO 

NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo, o objetivo é fazer uma abordagem sobre a Lei de Execução 

Penal, da problemática do tratamento penitenciário e outras normas e teorias para se 

tratar o preso no Brasil. 

 

2.1   CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

A Constituição Federal47, de 05 de outubro de 1988, em seu artigo 5º 

dispõe: 

.III – ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e 

degradante; 

.XLVII – alínea a): não haverá penas cruéis; 

.XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

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

 

A Lei nº 7210, de 11.07.1984, Lei de Execução Penal, reza no artigo 1º que  

a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado. 

 

Segundo Arnaldo de Castro Palma:  

                                                           
47    Pela Constituição Federal de 1988, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre direito penitenciário (art.24,I), cabendo à União as normas gerais (art.24,§1º) e aos 
Estados inclusive a legislação suplementar (art.24,§2º). 
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 “o tratamento penitenciário consiste em um conjunto de atividades que 

visam à consecução da reeducação e reintegração social dos apenados. 

Pretende concorrer para que o interno se torne alguém com a intenção e a 

capacidade de respeitar a lei penal e de atender às próprias necessidades” 
48. 

 

Não devemos perder de vista o respeito pelo princípio de humanidade no 

tratamento prisional. O respeito pela dignidade do ser humano é um princípio jurídico 

fundamental. A atividade penitenciária deve respeitar a personalidade do apenado e os 

seus direitos não alcançados pela lei ou pela sentença. 

 

O eminente penitenciarista Jason Albergaria destaca que as três partes 

principais do Direito Penitenciário são o tratamento reeducativo, a organização 

penitenciária e a execução das sanções penais em espécie. O tratamento penitenciário 

pertence ao que é  estudado pelo direito penitenciário e pela criminologia clínica. O 

tratamento reeducativo é o vínculo entre o direito penal e a criminologia. No 

tratamento reeducativo, sob o enfoque científico, predomina a contribuição das 

ciências do homem, em que se baseia o contexto interdisciplinar da criminologia. 

Entretanto é a regra jurídica que limita a contribuição das ciências criminológicas na 

execução do tratamento reeducativo.49  

 

Por outro lado, para George Lopes Leite assistimos passivamente à 

banalização da crueldade e da violência institucionalizadas pelo Estado, embora a  Lei 

de Execução Penal do país seja uma das mais avançadas do mundo, 
  “ concebida por alguns dos mais expressivos e iluminados doutrinadores 

pátrios, onde despontam Francisco de Assis Toledo, Miguel Reale Júnior, 

René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci, Ricardo Antunes Andreucci, Sérgio 

Mora Pitombo, Benjamim Moraes Filho, Nagi Calixto, Jason S. Albergaria, 

Everardo da Cunha Luna, entre outros nomes ilustres. 

Por que a lei não é cumprida? Por que o notável esforço desses renomados 

juristas foi desperdiçado? Argumenta-se que a lei é avançada demais para o 

                                                           
48    PALMA, Arnaldo de Castro et alii. A questão penitenciária e a letra morta da lei. Curitiba: JM Editora, 
1997, p. 31. 
49    ALBERGARIA, Jason.  Manual de Direito Penitenciário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 37. 
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País, como se o País não merecesse uma legislação moderna e 

humanitária”. 50

 

As indagações do autor quanto às razões do não cumprimento de uma lei 

considerada avançada demais vão ao encontro de nossas indagações neste estudo. Elas 

estão distantes por serem ainda um ideal a ser atingido ? uma utopia ? 

 

Na prática social o que se tem como referência é o segregar o homem, 

afastando-o da família e da comunidade, submetendo-o à rotina aviltante das prisões 

durante cinco, dez, quinze ou vinte anos, e ficar “de braços cruzados”, esperando o 

momento de devolver-lhe a liberdade. Isso  importa em desperdiçar  todo o esforço 

que se dispendeu  para o seu encarceramento ? 

 

Cabe aqui dar o destaque merecido à teoria de  Feurbach, filósofo alemão. 

No princípio do século XIX, ele afirmou:  
“enquanto uma pessoa pode renunciar de seus direitos através de um ato 

declaratório de sua vontade, o consentimento para o fato da parte do 

prejudicado elimina o conceito de delito. Volenti non fit injuria. Tão 

somente deve ser submetido às disposições prováveis (conforme o direito) 

do ofendido, o direito contra o qual a ação, a que se refere o consentimento, 

está dirigida. Se o direito está subtraído à livre manifestação da vontade do 

autorizado ou se este é incapaz de sua livre disposição, o consentimento não 

tem efeito jurídico algum. A conduta consentida, não podendo ser contrária 

ao direito positivo, não pode tampouco ser contrária ao direito subjetivo”.51  

 

Michel Foucault, em sua conhecida obra Vigiar e Punir, aduz que é 

necessário   que a justiça criminal puna em vez de se vingar. Essa necessidade de um 

castigo sem suplício é formulada por uma  natureza indignada: no pior dos  assassinos, 

uma coisa  pelo  menos deve  ser respeitada quando punimos - a sua “humanidade”. 

                                                           
50    LEITE, George Lopes. Conselhos Comunitários – autodefesa da sociedade contra a violência e a 
criminalidade. In: Universita Jus. Revista UNICEUB: 1999, p. 73. 
      É Juiz de Direito e foi titular da Vara de Execuções Criminais em Brasília de 1996 a 1998. É professor do 
UNICEUB/DF. 
51    Apud PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995,  p. 67. 
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Acredita ainda que, futuramente, esse homem, a ser  descoberto no criminoso, se 

tornará o alvo da intervenção penal, o objeto de correção e transformação. Mas, nessa 

época, que o autor considera ser ‘das Luzes’, ‘não é como tema de um saber positivo 

que o homem é posto como objeção contra a barbárie dos suplícios, e sim  como limite 

de direito e fronteira legítima do poder de punir’.52  

 

A crise do sistema penitenciário brasileiro que freqüentemente é retratada 

nos noticiários é objeto de preocupação dos penitenciaristas e outros cientistas sociais  

que pesquisam ou militam no universo da questão prisional.  

 

No livro recém publicado da Anistia Internacional53 há denúncia sobre  as 

práticas de tortura e maus tratos, que   permanecem difundidas em muitas delegacias 

de polícia e centros de detenção em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, 

como método de controle institucional. O sistema de justiça criminal é submetido a 

fortes pressões sociais, econômicas e políticas. 

 

A sociedade, ao mesmo tempo que clama por justiça, consente que os 

presídios brasileiros sejam depósitos de pessoas e uma verdadeira escola do crime, 

contrariando os objetivos da Lei nº 7210, de 11.07.1984 – Lei de Execução Penal.  

 

O professor João José Leal observa que o terreno político-filosófico, 

apoiado nas idéias cristãs e humanitárias, estava preparado para o penitenciarismo, 

sistema punitivo que tem na prisão a sua pena principal. A humanidade  não suportava 

mais os espetáculos de terror quando da execução das penas corporais em praças 

públicas  Os suplícios inflingidos aos condenados eram cruéis.  As prisões e 

masmorras eram contrárias a qualquer das  idéias humanitárias que evoluiam no 

campo do Direito Penal do final do século XVIII. Destaca que  o que distingue os 

sistemas penitenciários modernos das prisões e calabouços anteriores é a forma como a 

pena é cumprida, ou seja, é o regime de vida imposto ao  presidiário. As masmorras e 

                                                           
52    FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento de uma prisão. Petrópolis/RJ: Vozes, 1987, p. 63-64. 
53    Tortura e maus tratos no Brasil: desumanização e impunidade no sistema de justiça criminal. Anistia 
Internacional. O lançamento, no Brasil,  se deu no mês de outubro de 2001.  
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os calabouços eram locais sombrios, sem iluminação e insalubres, onde se 

amontoavam, homens famintos e completamente abandonados.  Por tais razões  criou-

se todo um conjunto de normas visando a proteger o condenado do arbítrio estatal e 

“humanizar”, o quanto for possível, o cumprimento da pena numa prisão,  surgindo 

por isso  os sistemas: Pensilvaniano, Auburniano e Progressivo.54  

 

É importante considerar que as normas constitucionais têm validade nas 

instituições prisionais e que, portanto, todos os procedimentos aí ocorridos deveriam 

estar em consonância com os fundamentos do Estado democrático de direito. 

 

Afirma Mirabete:  
 “Tem o Estado o direito de executar a pena, e os limites desse direito são 

traçados pelos termos da sentença condenatória, devendo o sentenciado 

submeter-se a ela. A esse dever corresponde o direito do condenado de não 

sofrer, ou seja, de não ter de cumprir outra pena, qualitativa e 

quantitativamente diversa da aplicada na sentença (cf. Heleno Fragoso). 

Eliminados alguns direitos e deveres do preso nos limites exatos dos termos 

da condenação, deve executar-se a pena privativa de liberdade de 

‘locomoção’, atingidos tão-somente aqueles aspectos inerentes a essa 

liberdade, permanecendo intactos outros tantos direitos. A inobservância 

desses direitos significaria a imposição de uma pena ‘suplementar’ não 

prevista em lei. Está previsto nas Regras Mínimas para Tratamento dos 

Presos da ONU o princípio de que o sistema penitenciário não deve 

acentuar os sofrimentos já inerentes à pena privativa de liberdade (item 57, 

2ª parte). Esta parece ser o ponto mais levantado atualmente por certos 

juristas quando afirmam que, na sanção imposta pelo Código Penal – a 

privação da liberdade – não estão incluídos os sofrimentos acrescidos pela 

situação reinante nas prisões, os quais terminam por agravar a pena a que 

foi condenado o infrator”.55

 

 

                                                           
54    LEAL, João José.  “Penitenciarismo brasileiro, sombra sinistra da sociedade desajustada em que vivemos. 
In: Revista dos Tribunais – 706 – agosto de 1994,  p. 435. 
55    MIRABETE,  Júlio Fabrini.  Op. cit. p. 43. 
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Diante da violência crescente que molesta e agride a sociedade, essa 

desenvolve um sentimento de animosidade e vingança em relação aos delinqüentes, 

que em sua grande maioria são vítimas da incúria, da violência institucional que exclui 

um grande contingente de pessoas pela ausência das políticas públicas de inclusão.   

 

Observa Renato Flávio Marcão que  a Lei de Execução Penal adotou a teoria 

mista ou eclética, em que a natureza ‘retributiva’ da pena busca tanto a prevenção 

quanto a humanização. Portanto, visa-se por meio da execução punir e humanizar .56  

 

Isso é fato em instrumentos regulamentadores como o  Pacto de San José da 

Costa Rica57 que, no Capítulo II, art. 5º, item o6, dispõe o seguinte: As penas 

privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação 

social dos condenados. 

  

2.2   OBJETO E APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

Contém o artigo 1º da Lei de Execução Penal duas ordens de finalidades. A 

primeira delas é a correta efetivação  dos mandamentos existentes na sentença ou outra 

decisão criminal, destinados a reprimir e prevenir os delitos. Ao determinar que a 

execução penal deve efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, o 

dispositivo registra, formalmente, o objetivo de realização penal concreta do título 

executivo constituído por tais decisões. A segunda é a de “proporcionar condições para 

a harmônica integração social do condenado e do internado, instrumentalizada por 

meio da oferta de meio pelos quais os apenados e os submetidos às medidas de 

segurança possam participar construtivamente da comunhão social”.  

 

Dessa forma, os objetivos primordiais da LEP são: proporcionar meios para 

que a sentença seja integralmente cumprida e se ter a reintegração do sentenciado ao 

convívio social. 

                                                           
56    MARCÃO, Renato Flávio.  Lei de Execução Penal anotada. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 03. 
57    Pacto de San José da Costa Rica – Convenção Americana de Direitos Humanos (22-11-1969) – Ratificada 
pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 
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Defendendo a finalidade reeducadora e ressocializadora da pena, a lei 

admite que o apenado não é um ser eliminado da sociedade; continua sendo parte da 

mesma inclusive como membro ativo, se bem que submetido a um particular regime 

jurídico, motivado por um comportamento anti-social58. 

 

Para Mirabete, a Lei de Execução Penal adotou os postulados da Nova 

Defesa Social, aliando a essa a prevenção criminal e a humanização da execução da 

pena e afastando o “tratamento” reformador, na esteira das mais recentes legislações a 

respeito da matéria.  

 

Adverte José Frederico Marques: “ a ordem jurídica é composta de 

preceitos e mandamentos destinados a assegurar o bem comum. Existindo regra legal 

ou escrita, que permita solucionar o litígio com justiça, ela prevalece e se aplica. À 

sua falta, porém, o órgão de jurisdição se valerá dos princípios gerais do Direito”.59  

Esses princípios, ressaltemos aqui, são de respeito ao outro, de paz, de igualdade de 

tratamento, e outros sentidos humanistas. Assim, há de se reconhecer a necessidade de 

cumprimento dos preceitos jurídicos e não dimensioná-los apenas em termos de um  

ideal que parece nunca estar ao alcance.  

 

Hilde Kaufman,  citado  por   Renato Flávio Marcão,  reconhece  que    “ la  

ejecución  penal humanizada no sólo no pone en peligro la seguridad y el orden 

estatal, sino todo lo contrario. Mientras la ejecución penal humanizada es un apoyo 

del orden y la seguridad estatal  ”.60

 

 

 

                                                           
58  Cabe aqui destacar a análise de Everardo da Cunha Luna a esse respeito, em seu livro Capítulos de Direito 
Penal. Ele diz que “a  finalidade das penas privativas de liberdade, quando aplicadas, é ressocializar, recuperar, 
reeducar ou educar o condenado, tendo uma finalidade educativa que é de natureza jurídica ( 1985, p.270 ). 
59   MARQUES,  José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 223. 
60   Apud MARCÃO,  Renato Flávio.  Op. cit. ,  p. 08. 
Ao traduzirmos as palavras de Hilde Kaufman temos  que “ a execução penal humanizada não só não põe em 
perigo a segurança e a ordem estatal, mas o contrário. Na verdade, a execução penal humanizada é um apoio da 
ordem e da segurança estatal ”. 
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2.3.   NATUREZA JURÍDICA DA EXECUÇÃO PENAL           

 

A questão da natureza jurídica da execução penal é algo que tem ensejado, 

dada a sua complexidade, muita discussão. 

 

Para Giovanni Leone: 
 “a função da execução penal deita raízes em três setores distintos: no que 

respeita à vinculação da sanção e do direito subjetivo estatal de castigar, a 

execução entra no direito penal substancial; no que respeita à vinculação 

como título executivo, entra no direito processual penal; no que toca à 

atividade executiva verdadeira e própria, entra no direito administrativo, 

deixando sempre a salvo a possibilidade de episódicas fases jurisdicionais 

correspondentes, como nas providências de vigilância e nos incidentes de 

execução”.61     

 

No entendimento de Renan Severo Teixeira da Cunha, examinadas as coisas 

sob o ponto de vista de natureza da norma jurídica que dela cuida – envolve o direito 

penal substancial, o direito processual penal e o direito penitenciário que, para muitos, 

não passa de ramo do Direito Administrativo.62

 

Sobre a natureza jurídica da execução penal, outro não é o posicionamento de 

Alexandre de Morais. Para ele, a execução penal é revestida de complexidade e se dá 

entrosadamente nos planos administrativo e jurisdicional , sendo esse último 

predominante. Em sua análise acrescenta:  
“O caráter da execução criminal é de processo judicial contraditório, 

devendo ser observados os princípios do devido processo legal e de ampla 

defesa, não sendo lícito ao juiz deferir, denegar ou revogar benefícios, da 

mesma forma que é impossível extinguir a pena sem ouvir, anteriormente, as 

partes interessadas”.63        

                                                           
61   Apud MIRABETE,  Júlio Fabrini.  Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11.07.84.  8ª ed. São 
Paulo: Atlas, 1997, p. 24. 
62   Cf. CUNHA, Renan Severo Teixeira da. O Ministério Público na execução penal – curso sobre reforma 
penal. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 186.           
63    MORAES, Alexandre de. Legislação penal especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2000,  p. 150. 
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O Poder Judiciário garante todos os direitos dos aprisionados, com a sua fiscalização 

pelo Ministério Público. 

 

Dando continuidade às suas considerações sobre tal objeto de estudo, esse 

autor chama a atenção para outros pontos. A execução penal não é mero complemento 

ou fase do juízo de conhecimento, mas processo penal executório autônomo, conforme 

dispõe o art. 2º, da Lei nº 7.210/84, havendo necessidade, para iniciar-se, do título 

executivo, consistente na sentença penal condenatória ou na absolutória imprópria, 

com trânsito em julgado.64  

 

2.4   PRINCÍPIOS BÁSICOS QUE REGEM A EXECUÇÃO DA PENA 

 

A execução da pena é norteada pelos seguintes princípios básicos: legalidade, 

isonomia, personalização da pena, jurisdicionalidade, reeducativo, devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa. 

 

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1983 (LEP), reza no seu art. 3º que ao 

condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 

sentença ou pela lei. 

 

O princípio da legalidade está, portanto, consubstanciado no art. 3º da LEP, 

resguardando o preso de excessos ou desvios na execução e das arbitrariedades da 

autoridade administrativa.  

 

O princípio da isonomia tem o seu fundamento no mesmo art. 3º, parágrafo 

único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 

Por esse princípio é proibida qualquer espécie de discriminação entre os sentenciados. 

 

Quanto à personalização da pena, esse princípio decorre do disposto na 

Constituição Federal, art. 5º, XLVI, 1ª parte. A lei regulará a individualização da pena. 

                                                           
64    IDEM, IBIDEM. 
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Os art. 5º e 6º da Lei de Execução Penal destinam-se à exeqüibilidade do princípio 

constitucional, permitindo a individualização do tratamento prisional nos termos do 

programa da Comissão Técnica de Classificação. O art. 6º diz que “a classificação será 

feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa  

individualizador e acompanhará a execução das penas privativas de liberdade e 

restritivas de direitos, devendo propor, à autoridade competente, as progressões e 

regressões dos regimes bem como as conversões”. 

 

2.5   EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

 

Como já foi referido neste trabalho, são três os sistemas penitenciários  

básicos -  o Filadélfico, o Auburniano e o Inglês ou Progressivo. Em nosso país foi 

adotado o progressivo, com algumas medidas mais específicas e particularizadas para 

o caso. 

 

Alexandre de Moraes, em seu livro sobre  Legislação Penal Especial, 

comenta que, no sistema progressivo, conforme o objetivo da pena, se o da integração 

ou o da volta do apenado  ao meio social, “o processo de execução deve ser dinâmico, 

sujeito a mutações ditadas pelas respostas do condenado ao tratamento 

penitenciário”.65  

 

No art. 112 da LEP, fica estabelecido que a pena privativa de liberdade 

deve ser executada de modo progressivo, conforme determinação do juiz, para um 

regime de menor rigor, após o cumprimento de pelo menos um sexto da pena e 

mediante o mérito do sentenciado. Para tanto, deverá ser seguida a determinação do 

parágrafo único desse artigo, que diz: “a decisão será motivada e precedida de parecer 

da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.  

 

Procura-se, mediante penas privativas de liberdade, educar ou reeducar 

aquele que transgrediu a norma penal, reintegrando-o na sociedade. O que é bastante 

                                                           
65     MORAES,  Alexandre de. Legislação penal especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 159. 
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questionável é se o Estado brasileiro consegue êxito com a pena de prisão nos moldes 

que conhecemos.  

 

Dispõe a Lei de Execução Penal, art. 5º, que os condenados serão 

classificados, segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualização da execução penal. 

 

A Constituição Federal em vigor reza, no art. 5º, XLVI, 1ª parte, que a lei 

regulará a individualização da pena.  Sobre o assunto trata Jason Albergaria: 
  “A classificação tem por fim a escolha do regime penitenciário, a 

indicação do tratamento, a classificação do estabelecimento penal e a 

proposta do programa de tratamento.  

  A LEP dispõe sobre a classificação nos art. 5º e 6º. A classificação está 

prevista nas Regras Mínimas, nº 67, 68 e 69. Dispõem sobre a classificação 

dos art. 14 da Lei italiana, art. 63 e 65 da Lei espanhola, art. 9º e 49 da Lei 

portuguesa, art. D.76 e D.82 do CPP francês, art.9º a 11 da Lei venezuelana 

e art. 6º da Lei argentina”.66  

 

A individualização da pena é uma das denominadas garantias repressivas, 

postulado básico de justiça.  Segundo Sérgio de Andrade Ferreira, citado  por  

Mirabete67, pode ser ela determinada no plano legislativo, quando são estabelecidas e 

se disciplinam as sanções cabíveis nas espécies delituosas, no plano judicial, 

consagrada no emprego do prudente arbítrio do juiz, e no ‘executório’, no período de 

cumprimento da pena e abrangendo medidas judiciais e administrativas. 

 

Hoje, faz-se referência a quatro funções da pena de prisão:  

 

a) Retribuição 

A prisão é, antes de tudo, um castigo. Está acima de quaisquer dúvidas, 

porém, que  esta representa, na prática, muitíssimo mais do que a mera privação de 
                                                           
66    ALBERGARIA,  Jason.  Comentários à Lei de Execução Penal. Rio de Janeiro: AIDE, 1987, p. 50. 
67   FERREIRA, Sérgio de Andrade in  A técnica de aplicação da pena como instrumento de sua individualização 

nos códigos de 1940 e 1969, da Ed. Forense, citado por Mirabete,  1997,  p. 50. 
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liberdade, tendo em vista que o condenado perde, outrossim, num ambiente de tensões 

e promiscuidade moral, a segurança, a privacidade, a intimidade, a capacidade de 

autopromoção, a identidade social, subordinando-se, além do mais, a comandos 

autoritários, impostos não só pelo diretor, pelos agentes penitenciários, como também 

pelas lideranças formadas por presos, dominadores das massas carcerárias. 

 

b) Intimidação 

É pacífico o entendimento de que a pena de prisão não intimida. Os cárceres 

estão abarrotados de pessoas que não se amedrontaram diante da pena e pelas ruas 

circulam milhares de criminosos a praticarem toda sorte de delitos, indiferentes à 

possibilidade de serem presos e apenados. 

 

c) Ressocialização 

A prisão, em lugar de um instrumento de ressocialização, de educação para a 

liberdade, vem a ser notoriamente, não importa os recursos materiais disponíveis, um 

meio criminógeno, um núcleo de aperfeiçoamento no crime, onde os primários, os de 

menor periculosidade, assimilam os valores dos demais, num fenômeno apelidado por 

Donald Clemmer de prisionização 

 

d) Incapacitação 

Por meio da clausura impede-se que o condenado possa cometer novos delitos, 

em meio livre.  

As penas longas, por vezes sem progressão de regime, visam garantir o 

prolongamento dessa incapacitação, que se indigita como necessário à segurança da 

sociedade.68  

 

Não se pode olvidar que a redução da criminalidade e da população 

carcerária somente poderá   ocorrer  com implementação   de  programas    sociais  que  

 

                                                           
68    Cf. LEAL,  César Barros. “A prisão em uma perspectiva histórica e o desafio atual dos direitos humanos dos 
presos. In Revista Arquivo. Ministério da Justiça. Brasília, 1 (16): jul/dez, 1995, p. 18. 



 52

contemplem a educação, a capacitação profissional, o treinamento para a 

empregabilidade, com o acesso dos excluídos à justiça, com a reforma agrária, com 

projetos habitacionais destinados a pessoas que auferem  baixa renda, enfim, com 

políticas públicas de inclusão. 

 

O princípio de classificação dos presos é contemplado nas Regras Mínimas  

para o Tratamento dos Reclusos, da ONU, de 30.08.1995, nos termos do item nº 8. Os 

reclusos pertencentes a categorias diversas deverão ser alojados em diferentes 

estabelecimentos e em diferentes seções dentro dos estabelecimentos, de acordo com o 

gênero (masc./fem.), a idade, os antecedentes, os motivos da prisão e o tratamento 

correspondente a ser aplicado, a saber: 

 

a) os homens e as mulheres deverão ser recolhidos, na medida do possível, 

em estabelecimentos diferentes; num estabelecimento em que forem 

recebidos homens e mulheres, o conjunto de locais destinados às mulheres 

deverá estar completamente separado; 

b) os presos preventivamente deverão ser separados dos que estão cumprindo 

pena; 

c) as pessoas presas por dívidas e os demais condenados a alguma forma de 

prisão por ilícitos civis deverão ser separados dos que estão detidos por 

infração penal; 

d) os detidos jovens deverão ser separados dos adultos. 

 

Outros diplomas legais, outras normas emanadas de diferentes instituições 

versam sobre a questão da classificação dos presos. As Regras Mínimas para o 

Tratamento do Preso no Brasil, Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõe no art. 7º:  Presos 

pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes estabelecimentos 

prisionais ou em suas seções, observadas características pessoais tais como sexo, 

idade, situação judicial e legal, quantidade de pena a que foi condenado, regime de 
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execução, natureza da prisão e o tratamento específico que lhe corresponda, atendendo 

ao princípio de individualização da pena.  

§ 1º. As mulheres cumprirão pena em estabelecimentos próprios. 

§ 2º. Serão asseguradas condições  para que a presa possa permanecer com seus 

filhos durante o período de amamentação dos mesmos.  

 

A Lei de Execução Penal determina como deve ser feita a classificação dos 

presos no art. 6º. Essa será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará 

o programa individualizador e acompanhará a execução das penas privativas de 

liberdade e restritivas de direitos, devendo propor, à autoridade competente, as 

progressões e regressões dos regimes, bem como as conversões. 

 

2.6   DIREITOS DOS SENTENCIADOS        

 

A Lei de Execução Penal dispõe no art. 40 que  “impõe-se a todas as 

autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos 

provisórios”.   

 

Comentando o referido dispositivo, Paulo Lúcio Nogueira observa:  
 “cabe ao Estado preservar os direitos de qualquer cidadão, quando 

acusado de um crime, assegurando-lhe os princípios constitucionais que 

garantem sua liberdade, agora ampliados pela Constituição, como o de 

‘permanecer calado’, de ser preso somente em ‘flagrante’ ou por ordem 

escrita da ‘autoridade judiciária’ competente, de prestar ‘fiança’, como 

regra na maioria dos crimes, de respeito à sua integridade física e moral, de 

ampla defesa e do contraditório, de liberdade de locomoção, de ter 

conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou interrogatório policial, 

de assistência judiciária, tendo um defensor, além de outros que garantam 

sua dignidade humana”.69

 

                                                           
69    NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários à lei de execução penal: Lei nº 7.210 de 11.07.1984. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 63-64. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos70 preceitua no art. V que 

ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante.  

 

José Gregori, então Secretário Nacional de Estado dos Direitos Humanos, 

participando da IV Conferência Nacional de Direitos Humanos, promovida pela 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília, afirmou:  
“a outra dificuldade que existe num país difícil e violento como este é 

exatamente a falta de conhecimento, de consciência que a coletividade 

brasileira ainda tem sobre direitos humanos. Quer dizer, poucos sabem o 

que são direitos humanos. E não é só isso. Em muitos setores ainda existe a 

noção distorcida de que os direitos humanos, na realidade, reconhecem 

muito mais os direitos daqueles que ferem os direitos humanos dos outros do 

que propriamente defende os direitos humanos dos atingidos por esses que 

ferem os direitos humanos. Ou, numa linguagem mais popular, os direitos 

humanos se interessam mais pelo bandido e menos pela vítima”.71

 

Com o aumento da criminalidade, em decorrência da crise social e do 

crescente processo de exclusão, a sociedade, particularmente a classe média, vem se 

sentindo amedrontada. A forma como os meios de comunicação divulgam a ação dos 

delinqüentes, quase sempre pelo viés  sensacionalista, faz brotar e se desenvolver um 

sentimento de vingança na sociedade contra aqueles que praticam atos anti-sociais. 

Muitos querem “que os presos morram”, “que apodreçam nos cárceres”, “que sejam 

trucidados pela polícia ao serem capturados”, como podemos ouvir com certa 

freqüência em entrevistas na televisão. Nisso, percebe-se que parte considerável da 

sociedade aprova a violência policial contra o infrator72.  

 

A difusão incontrolada de fatos como latrocínios, estupros, homicídios, 

chacinas, etc, produz na população uma total insegurança e disso se valem os 

                                                           
70    A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 
10 de dezembro de 1948. 
71    In Painel sobre “Direitos Econômicos, Sociais e Culturais na Política Nacional de Direitos Humanos”, 1999. 
72   Quando houve o chamado “Massacre do Carandiru”, em São Paulo,  parte da opinião pública posicionou-se a 
favor do ocorrido, como registrado nos meios de comunicação.  
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partidários dos Movimentos de Lei e Ordem advogando medidas repressivas de 

extrema severidade.73

 

O professor Heitor Piedade Júnior ressalta:  
“a evolução do pensamento penal e criminológico, desde o Iluminismo até 

nossos dias, vem impulsionando a moderna ciência penitenciária à 

observância do sagrado Princípio da Humanidade, a dizer, contrariando os 

postulados de toda e qualquer modalidade de punição desnecessária, cruel, 

vingativa, degradante e, sobretudo, contrária aos princípios da legalidade. 

A Constituição Federal, em consonância com a Declaração Universal dos 

Direitos e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, 

consagra, na qualidade de sustentáculo maior, em seu art. 5º, direitos e 

garantias do homem preso”.74  

 

O elenco dos direitos do preso está previsto na LEP, art. 41. Constituem os 

direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário, e especificamente, 

I. atribuição de trabalho e sua remuneração; 

II. previdência social; 

III. constituição de pecúlio; 

IV. proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 

e a recreação; 

V. exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 

desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 

VI. assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VII. proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

VIII. entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

IX. visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados; 

X. chamamento nominal; 

                                                           
73   JESUS, Damásio E. de.  “Diagnóstico da legislação criminal brasileira: crítica e sugestões”. In: Revista do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1995,  p. 32.  
74   PIEDADE JÚNIOR, Heitor.  “O direito do preso”. In: Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. Brasília, 1998,  p. 48. 
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XI. igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 

da pena; 

XII. audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIII. representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de seus 

direitos; 

XIV. 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;  

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

ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento.  

 

Comentando tal dispositivo legal, Jason Albergaria afirma: 
 “esse complexo dos direitos do recluso veio dar origem a um novo ramo do 

Direito: o Direito Penitenciário ou o Direito da Execução Penal. Em torno 

da proteção dos direitos da pessoa humana do preso, reuniram-se regras e 

princípios, derivados das disciplinas jurídicas e ciências humanas, para 

configurarem o novo Direito no seu contexto interdisciplinar”.75  

 

A Lei de Execução Penal  em vigor no Brasil ainda está no plano do ideal, 

do utópico. Vivemos uma realidade de prisões superlotadas, de delegacias cheias de 

presos condenados, dos massacres em estabelecimentos prisionais, de serviços 

penitenciários precários, incúria administrativa, etc. 

 

Em seu livro Estação Carandiru, Drauzio Varella relata  como os 

sentenciados são recebidos na Casa de Detenção de São Paulo:  
“na distribuição, o diretor reúne grupos de dez a quinze triagens que, 

respeitosamente de mãos para trás, ouvem as normas da Casa – Vocês estão 

chegando na Casa de Detenção de São Paulo para pagar uma dívida com a 

sociedade. Aqui não é a casa da vovó e nem da titia, é o maior presídio da  

 

                                                           
75    ALBERGARIA, Jason.  Comentários à lei de execução penal. Rio de Janeiro: AIDE, 1987, p. 69. 
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América Latina. Aqueles que forem humildes e respeitarem a disciplina 

podem contar com os funcionários para ir embora do jeito que a gente 

gosta: pela porta da frente, com a família esperando. Agora, o que chega 

dizendo que é do Crime, sangue nos olhos, que é com ele mesmo, esse, se 

não sair no rabecão do Instituto Médico Legal, pode ter certeza que vamos 

fazer tudo para atrasar a vida dele. Gente assim nós temos a mania de 

esquecer aqui dentro”.76

 

A execução penal não deve ser segregacionista e nem vingativa e sim 

buscar resgatar a humanidade do reeducando e prepará-lo para a necessária reinserção 

social, de forma positiva e produtiva. 

 

Em trabalho intitulado “O Labirinto, o Minotauro e o Fio de Ariadne”, o 

deputado federal Marcos Rolim escreveu: 
 “O Minotauro ou o ‘Estado devorador’”. O Minotauro era um monstro 

terrível, uma criatura híbrida; da cabeça até os ombros tinha a forma de 

touro, enquanto o resto do corpo apresentava a forma humana. Foi 

escondido no interior do labirinto e, como alimento, recebia, 

periodicamente, sete rapazes e sete donzelas como reparação oferecida 

pelos atenienses ao rei Minos de Creta que tivera um filho, Andrógeo, 

assassinado numa emboscada nas montanhas da Ática. Teseu, o jovem 

ateniense filho do rei Egeu, ofereceu-se como voluntário para se entregar 

aos emissários de Minos.  

 Na administração das prisões, o Estado incorpora a demanda punitiva  

produzida socialmente voltando-se, concretamente, para os internos e 

condenados com uma estrutura alicerçada na violência, amparada pelo 

medo e reprodutora da desconfiança. Os casos de espancamento e tortura – 

alguns dos quais tornados públicos pelo trabalho de pessoas ou entidades 

comprometidas com os direitos humanos – são, apenas, a face mais 

eloqüente de um massacre cotidiano aceito e legitimado , via de regra, pelas 

próprias autoridades públicas. 

 Se os presídios podem ser equiparados ao labirinto da mitologia grega, 

onde o rei Minos recebia, anualmente, seu tributo de sangue, poderíamos 

                                                           
76    VARELLA, Dráuzio.  Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999,  p. 22 
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afirmar que o Estado cumpre aqui a função da terrível criatura – metade 

homem, metade touro”.77  

 

Esse descompasso entre o ideal do ordenamento legal e a prática nos 

estabelecimentos penais deve ser motivo de preocupação, uma vez que no país não 

estão oficializadas a pena de morte nem a prisão perpétua, logo,  após trinta anos, os 

condenados que sobreviverem retornarão para a sociedade. A indagação é se o sistema 

penitenciário cumpriu a sua função de reeducar o sentenciado que por lei lhe foi 

confiado.  

 

Outro não é o entendimento do professor  Rolf  Koerner Jr., da 

Universidade do Paraná, ao dizer que nos ângulos de produção, aplicação e execução 

de leis penais , muito se escreve acerca do princípio da efetividade e como ele só 

seduz, nada de concreto consegue realizar.78  

 

Sobre o sistema prisional D’Urso afirma que a prisão já é uma instituição 

que, por condicionantes históricos, já faliu: 
  “sua história é exatamente a sua crescente abolição, pois a humanidade 

aprendeu a conviver com a pena privativa de liberdade e conheceu a sua 

amarga realidade, todavia há enorme esforço, mundial, em reduzir a sua 

aplicação, substituindo-a por alternativas que possam representar a 

resposta penal para aquele que delinqüiu, sem contudo remetê-lo ao 

cárcere”.79  

 

Haroldo Caetano da Silva sublinha: “ A execução penal tem natureza 

híbrida, constituindo função administrativa e jurisdicional do Estado. Se por um lado 

a administração penitenciária compete ao Poder Executivo (Estado-administração), 

os incidentes da execução são da alçada do Poder Judiciário (Estado-Juiz) ”.80  

                                                           
77    ROLIM,  Marcos. “O labirinto, o minotauro e o fio de Ariadne”. Brasília: Centro de Documentação e 
Informações da Câmara dos Deputados, 1999, p. 15-16. 
78   KOERNER JR., Rolf. “O princípio constitucional da moralidade e o sistema de justiça criminal”. In: Revista 
dos Tribunais – Fascículo Penitenciário, ano 87, 1998,  p. 413. 
79    D’URSO, Luiz Flávio Borges. “A propósito do sistema prisional brasileiro”. In: Revista do Direito Militar, 
nº 15, 1999, p. 35. 
80    SILVA,  Haroldo Caetano da.  Manual da execução penal. Campinas/SP: Bookseller, 2001,  p. 41. 
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A Súmula nº 44 reza81 que “ como em todo processo, entendido como 

relação jurídico-processual tríplice, o processo de execução penal é processo de partes, 

que assegura ao sentenciado as garantias do “devido processo legal”, decorrente 

diretamente da Constituição, mesmo no silêncio dos códigos ”.  

 

2.6.1   O  trabalho prisional 

 

A  Lei de Execução Penal nos artigos 28 e 29 trata da questão do trabalho 

como dever social. Explicitando a sua finalidade educativa e produtiva, a sua 

organização e remuneração adequada, com dedução para indenização dos danos 

causados pelo crime, assistência à família e gastos pessoais. Pode-se ver isso a seguir: 

      Art. 28.  O trabalho do condenado, como dever social e condição de 

dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 

§ 1º.  Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções 

relativas à segurança e higiene. 

§  2º.  O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

 

No contexto atual, o trabalho penitenciário consiste na atividade dos 

presos e internados, em estabelecimento prisional ou fora dele, nos casos e 

circunstâncias previstas em lei. 

Art. 29.  O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, 

não podendo ser inferior a três quartos do salário-mínimo. 

§  1º.  O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados 

judicialmente e não reparado por outros meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

                                                           
81    Súmula das Mesas de Processo Penal. Atividade ligada ao Departamento de Direito Processual da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo. 



 60

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção 

do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação 

prevista nas letras anteriores. 

§ 2º.  Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte 

restante para constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será 

entregue ao condenado quando posto em liberdade. 

As Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, de agosto de 1955 

da Organização das Nações Unidas, nº 71.1, prevê que o trabalho 

penitenciário não deverá ter caráter aflitivo: 

Nº 72.1 – A organização e os métodos de trabalho penitenciário deverão 

assemelhar-se o mais possível aos que se aplicam a um trabalho similar 

fora do estabelecimento, a fim de preparar os reclusos para as condições 

normais de trabalho livre.  

 

As Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil – Resolução 

14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – em sintonia com as Regras Mínimas da ONU dispõe no Art. 56, quanto 

ao trabalho: 

I – o trabalho penitenciário não deverá ter caráter aflitivo; 

II – ao condenado será garantido trabalho remunerado conforme sua 

aptidão e condição pessoal, respeitada a determinação médica; 

III – será proporcionado ao condenado trabalho educativo e produtivo; 

IV – devem ser consideradas as necessidades futuras do condenado, bem 

como, as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho; 

V – nos estabelecimentos prisionais devem ser tomadas as mesmas 

precauções prescritas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores livres; 

VI – serão tomadas medidas para indenizar os presos por acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, em condições semelhantes às que a lei dispõe para os 

trabalhadores livres; 

VII – a lei ou regulamento fixará a jornada de trabalho diária e semanal 

para os condenados, observada a destinação de tempo para lazer, descanso, educação e 
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outras atividades que se exigem como parte do tratamento e com vistas à reinserção 

social; 

VIII – a remuneração dos condenados deverá possibilitar a indenização 

pelos danos causados pelo crime, aquisição de objeto de uso pessoal, ajuda à família, 

constituição de pecúlio que lhe será entregue quando colocado em liberdade.  

 

O trabalho é importante para cada um de nós. E podemos  ressaltar que é 

ainda mais essencial para o portador de conduta desviante. Além de ter caráter 

educativo, nele está incluído um processo sistemático de substituição de valores 

inadequados, incorporados durante a vida pregressa, como também a inclusão de uma 

nova perspectiva de vida. Tudo isso é incorporado à medida em que o preso vai 

valorizando um novo estilo de comportamento, sentindo-se útil, adquirindo novos 

valores, canalizando sua energia para uma atividade em que possa reconhecer suas 

capacidades criativas e especialmente a perspectiva de viver do fruto do seu trabalho e 

de lutar para elevar o seu padrão de vida. Começaria, assim, uma organização interior 

mais digna, na medida das oportunidades oferecidas.82  

 

O trabalho do recluso deverá ser planejado considerando-se tanto a sua 

capacidade intelectual quanto os seus interesses e aptidões físicas e mentais. 

 

Tanto a doutrina quanto a legislação contemplam o direito dos presos, 

dentre eles o direito ao trabalho. Permitir que o apenado fique na ociosidade é negar a 

ele a oportunidade de resgatar a sua humanidade, de sonhar, de ter esperança de 

reconstruir a sua vida.  

  

  Sobre o assunto comenta o professor Paulo Lúcio Nogueira:  
“no entanto, é forçoso reconhecer que a previsão legal não encontra meios 

de ser posta  em prática, pois carecemos de estrutura, até mesmo nas 

grandes cidades, para a realização desse exame. 

                                                           
82     Cf. PALMA, Arnaldo de Castro et alii.  A questão penitenciária e a letra morta da lei. Curitiba: JM Editora, 
1997, p. 28.  
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Na inexistência de presídios suficientes, muitos condenados acabam 

cumprindo pena em cadeias públicas, que deveriam ser recolhimento de 

presos provisórios ( art. 102 da LEP ), o que tem levado os juízes de 

execução a baixarem portarias nas suas comarcas, designando pessoas para 

formarem a Comissão Técnica de Classificação, já que também inexistente 

está na maioria das comarcas”.83  

 

Do princípio da jurisdicionalidade, segundo a LEP, art. 2º, a jurisdição penal 

dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, 

no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. 

Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao 

condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 

sujeito à jurisdição ordinária.  

 

Tratando desse princípio Alexandre de Moraes ressalta que o princípio de 

jurisdicionalidade garante que a jurisdição não se esgota com o trânsito em julgado da 

condenação, mas persiste em todos os momentos da execução. Os incidentes da LEP 

serão decididos pelo Poder Judiciário. A autoridade administrativa somente pode 

determinar pontos secundários da execução da pena, tais como: horário de sol, cela do 

preso, alimentação, etc”.84          

 

O princípio reeducativo objetiva a reeducação do condenado e do internado 

para o seu retorno ao convívio social, nos termos dos artigos 1º, 2ª parte, e 10, 2ª parte, 

da LEP.  Os demais princípios garantidos constitucionalmente que incidem na 

execução penal são os do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.  

 

Embora o Estado seja detentor do jus puniendi e tenha a tarefa de manter a 

ordem jurídica, não pode atuar em prejuízo dos direitos individuais protegidos 

                                                           
83    NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários à lei de execução penal: Lei nº 7.210 de 11.07.1984. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 11. 
84    MORAES, Alexandre de.  Legislação Penal Especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 154. 
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constitucionalmente, entre os quais, o de não poder o cidadão sofrer qualquer ação no 

âmbito punitivo sem a prática anterior de uma infração penal.85  

 

A execução da pena deve ser  considerada em vários aspectos e não apenas no  

jurídico, na observância da letra da lei.  Considerando o perfil socioeconômico do 

preso no Brasil, constatamos o quanto o Estado tem sido omisso no cumprimento de 

suas funções básicas como educação, saúde, segurança e na implementação de 

políticas e projetos que visem à melhoria da qualidade de vida daqueles que formam a 

base da  chamada pirâmide social. 

 

2.7  ESTABELECIMENTOS PENAIS POR DEFINIÇÃO LEGAL 

 

Conforme a LEP, art. 82: Os estabelecimentos penais destinam-se ao 

condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.  

Esse artigo está em consonância com o princípio da classificação penitenciária nos 

termos da Constituição Federal, art. 5º, XLVIII.   

 

Por definição legal, são estabelecimentos penais: a Penitenciária, a Colônia 

Agrícola, Industrial ou Similar, a Casa do Albergado, o Centro de Observação, o 

Hospital da Custódia e Tratamento Psiquiátrico e a Cadeia Pública.  

 

Sublinha Albergaria que:  
“a classificação dos estabelecimentos penais seguida pela LEP corresponde 

precisamente à classificação dos grupos básicos de tratamento, proposta 

pela observação científica e a classificação penitenciária, com vistas à 

elaboração do programa reeducativo. Ao primeiro grupo, o dos emendáveis 

caberá o estabelecimento aberto; ao segundo grupo, os de provável 

emendabilidade, o estabelecimento semi-aberto; e os de terceiro grupo, os 

dificilmente emendáveis, o estabelecimento fechado. Pode um mesmo 

                                                           
85    Cf. MARQUES,  Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 
94-95. 
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estabelecimento abrigar os três grupos em pavilhões separados ( § 2º do art. 

82 ).86  

 

 A Lei de Execução Penal determina característica própria de cada 

estabelecimento penal . 

 

2.7.1  Penitenciária 

 

A Penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 

fechado  ( art. 87 ). 

 

Segundo o art. 88:  O condenado será alojado em cela individual que 

conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:  

a) salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 

b)  área mínima de seis metros quadrados. 

 

Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a penitenciária de 

mulheres poderá ser dotada de seção para gestante, parturiente e de creche com a 

finalidade de assistir ao menor desamparado cuja responsável esteja presa. 

 

Reza o art. 90: A penitenciária de homens será construída em local afastado 

do centro urbano a distância que não restrinja a visitação.  

 

2.7.2  Colônias Agrícola, Industrial ou similar 

 

Os artigos 91 e 92 disciplinam a destinação das colônias em questão: 

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou similar destina-se ao cumprimento 

da pena em regime semi-aberto. 

                                                           
86    ALBERGARIA, Jason.   Comentários à lei de execução penal. Rio de Janeiro: AIDE,  1987, p. 195. 
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Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, 

observados os requisitos da letra a do parágrafo único do art. 88 desta lei. 

Parágrafo único. São também requisitos  básicos das dependências coletivas: 

a) a seleção adequada dos presos; 

b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de 

individualização da pena. 

 

2.7.3  Casa do Albergado 

 

Quanto à finalidade e às características, preceitua a LEP: 

Art. 93: A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa 

de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.  

Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais 

estabelecimentos, e caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. 

Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual 

deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para 

cursos e palestras. 

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de 

fiscalização e orientação dos condenados. 

 

Ressalta Albergaria  que a diversidade dos estabelecimentos penais prevista 

na LEP veio da necessidade de se atender às conclusões do exame criminológico (art. 

8º ), recomendações da classificação (arts. 5º e 6º) e às exigências da forma 

progressiva da pena privativa de liberdade (art. 112).87  

 

2.7.4 Centro de Observação 

 

Preceitua a LEP  no art. 96: No Centro de Observação realizar-se-ão os 

exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão 

Técnica de Classificação.  

                                                           
87   ALBERGARIA, Jason.  Op. cit. p. 101.  
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Parágrafo único. No Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. 

Art. 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em 

anexo a estabelecimento penal. 

Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de 

Classificação, na falta do Centro de Observação.    

 

2.7.5 Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico  

 

A LEP, em seu art. 99, diz  que “o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no art. 26 e seu 

parágrafo único do Código Penal. 

 

 Nesse artigo, parágrafo único, está o seguinte: a pena pode ser reduzida de 

um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

 

No Art.100  tem-se que: O exame psiquiátrico e os demais exames 

necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados e no 

Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no art. 97, segunda parte, do 

Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em 

outro local com dependência médica adequada. 

 

E o Código Penal dispõe em seu Art. 97 diz o seguinte: se o agente for 

inimputável, o juiz determinará sua internação (art.26). Se todavia, o fato previsto 

como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 

ambulatorial.88

                                                           
88   É do magistério de Paulo Lúcio Nogueira que “a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo 
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica e cessação da periculosidade, 
que deve ser realizada ou repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz de execução” 
(op.cit. p.152). 
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2.7.6 Cadeia Pública 

 

Os artigos 102, 103 e 104 da Lei de Execução Penal tratam sobre esta 

modalidade de estabelecimento: 

Art. 102. A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. 

Art. 103. Cada Comarca terá, pelo menos, uma Cadeia Pública a fim de 

resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso 

em local  próximo ao seu meio social e familiar. 

Ar. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo 

de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no art. 

88 e seu parágrafo único desta lei. 

 

A cadeia pública é um estabelecimento de regime especial, presidida pelo 

princípio da presunção de inocência, segundo o qual o status de inocência do imputado 

perdura até a sentença definitiva. Esse princípio é considerado baluarte da liberdade e 

da segurança jurídica, e, por isso, está vinculado ao princípio do Estado de Direito. Se 

o condenado conserva o seu status de cidadão, como prevê o nº 61 das Regras 

Mínimas, com maior razão será inerente ao imputado o mesmo status como proteção 

da dignidade humana.89

 

Analisando a atual realidade prisional Luisi recorda que: 
 “quando ao som das estrofes vitoriosas da Marselhesa, os revolucionários 

franceses começaram, a partir da “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão” de 26 de agosto de 1789, a construir um novo Estado, o Estado 

iluminista, se pretendia fazer do ordenamento jurídico, e principalmente da 

ordem jurídico-penal, um conjunto de poucas e claras leis. Este era um dos 

axiomas básicos do enciclopedismo. 

Não haviam passado três décadas da “Declaração” francesa quando 

começou a ser denunciado o crescimento da ordem jurídico-penal. Ou seja: 

o novo Estado, que veio a chamar-se Estado de Direito, ao invés de poucas, 

                                                                                                                                                                                     
 
89    Cf. ALBERGARIA, Jason.  Op. cit. p. 218. 
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claras e precisas leis vinha no plano criminal recorrendo de forma abusiva 

ao uso da pena”.90  

 

As questões vinculadas à violência praticada por pessoas oriundas do 

contingente excluído da sociedade historicamente vêm sendo tratadas menos pelo viés 

da legalidade e da justiça e mais pelo sentimento de vingança, de aniquilamento do 

condenado. 

 

A sociedade, a nosso ver, precisa atentar para a violência institucional que 

exclui, que humilha, que subtrai a esperança, que omite a referência ética. 

 

No limiar do século XXI, em que os avanços tecnológicos apontam para um 

universo de possibilidades infinitas, um desafio subsiste, especialmente para os que 

habitam as grandes cidades: como enfrentar a sombra atávica do crime, que nos 

persegue por toda parte, sem tréguas, provocando-nos medo, angústia e desalento ?  

 

César Barros Leal, em seu trabalho “A Prisão: o crepúsculo de uma Era”, faz 

uma reflexão sobre o problema a que ora nos referimos: 
“À cata de respostas, meditativos, lançamos o olhar sobre a história  e 

percorremos, a vôo de pássaro, o itinerário das penas com que se tentou, no 

curso dos séculos, punir os agressores e conter a prática do delito.  

Tal como em um filme, sucedem-se ante nossos olhos as primeiras 

manifestações de vingança individual, quando esta  não se exercia apenas 

contra o ofensor, contra quem causava um dano, um mal, mas recaia 

também sobre qualquer outro membro de sua família. Da vingança coletiva, 

que emergiu com a formação do clã, acode-nos a “expulsão da paz”, 

consoante a qual o agressor, membro do grupo, era por ele banido, sem 

dispor de alimentos, de armas, o que representava praticamente uma 

sentença de morte; de igual modo, a “vingança do sangue”, quando a 

agressão era praticada por membro de outro grupo e a resposta podia 

                                                           
90    LUISI, Luiz. “ A crise do sistema penal – soluções processuais ”. In: Revista do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1996, p. 105. 
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terminar num ato belicoso contra o grupo a que pertencia, muitas vezes 

resultando em seu extermínio”.91  

 

Para o jurista René Ariel Dotti, a conjugação das instâncias formais e 

materiais no combate aos fenômenos da delinqüência e da vitimidade constitui 

afirmação de um Estado de Direito democrático que não exerce o jus puniendi como 

um imperativo monopolístico mas como um poder-dever para o qual contribuem as 

forças sociais. O princípio inerente aos regimes democráticos estimula essa 

concorrência: o direito de cada cidadão tomar parte nos assuntos públicos do país.92         

  

O governo precisa entender que não se combate o crime com métodos 

drásticos de repressão e, também, não se põe fim à violência construindo 

estabelecimentos prisionais e sim com reformas de base, com ampliação da rede 

escolar, com mecanismos de geração de renda, com eqüidade social. 

 

2.8  CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

 

O Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária dispõe no art. 1º: O Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária-CNPCP, órgão colegiado a que se refere o art. 2º, inciso III, alínea b, do 

Decreto 2.802, de 13 de outubro de 1998, diretamente subordinado ao Ministro de 

Estado da Justiça, tem por finalidade executar as atividades previstas no art. 64 da Lei 

nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e especificamente:  

I – propor diretrizes da Política Criminal quanto à prevenção do delito, 

administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; 

II – contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 

sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária; 

 

                                                           
91    LEAL, César Barros. “A prisão: o crepúsculo de uma era”. In: Revista do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. Brasília, 1996, p. 33. 
92    DOTTI, René Ariel. “Revisão dos caminhos da Defesa Social”. In: Revista do Conselho Nacional  de 
Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1998,  p. 390. 
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III –  promover  a avaliação periódica do sistema criminal e penitenciário 

para sua adequação às necessidades do País;  

IV – estimular e promover a pesquisa criminológica; 

V – elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento 

do servidor; 

VI – estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos 

penais, inclusive casas de albergados; 

VII – estabelecer os critérios para a elaboração de estatística criminal; 

 

VIII – inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim 

informar-se, mediante relatórios dos Conselhos Penitenciários, requisições, visitas ou 

outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e Distrito 

Federal, propondo às autoridades delas incumbidas as medidas necessárias para o seu 

aprimoramento; 

IX – representar o juiz da execução ou a autoridade administrativa para a 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das 

normas referentes à execução penal; 

X – representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em 

parte, de estabelecimento penal.  

 

 O artigo 1º expressa a importância do CNPCP no contexto da formulação e 

da implementação da política criminal em todo o território nacional, nos termos da 

legislação vigente. 



                                                     Capítulo 3 

 

 

   TRATAMENTO PENITENCIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL 

 

 

Analisar o tratamento penitenciário no Distrito Federal, neste Capítulo,  é 

algo significativo porque aqui estão instalados o Governo Federal, o Ministério de 

Estado da Justiça e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, gerando 

expectativa quanto à implementação da Lei nº  7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de 

Execução Penal. 

 

3.1   ESTABELECIMENTOS PENAIS  

 

A carência de publicações e mesmo de documentos oficiais sobre o sistema 

penitenciário do Distrito Federal, sua implantação e expansão, constitui-se num 

desafio importante para a sua análise por parte daqueles que se interessam pelo 

assunto. Algumas informações, no caso, podem ser hauridas no repertório da tradição 

oral porque ainda vivem muitos daqueles que participaram da construção da nova 

capital do país e da edificação dos primeiros estabelecimentos que hoje integram o 

sistema prisional. 

 

Os primeiros episódios  de natureza criminal registrados em Brasília se 

deram durante a construção da cidade. Como naquela época ainda não existia um 

estabelecimento penal de segurança máxima, os processos, assim como o cumprimento 

das penas relacionadas a crimes considerados graves, se davam nas cidades vizinhas 

de Luziânia e Planaltina, ambas no estado de Goiás. 

 

Tratando-se de envolvimento em ocorrências consideradas leves, os presos 

eram recolhidos no Presídio de Brasília, conhecido também como “Depósitos de 

Presos”. Esse presídio era sediado na “Velhacap”, hoje Candangolândia. Arremedo de 
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estabelecimento penal, o “Depósito” consistia em um galpão dividido ao meio e 

cercado de arame farpado que passou a chamar-se Núcleo de Custódia de Brasília93.         

 

Na estrutura governamental do Distrito Federal inexiste a Secretaria de 

Estado de Justiça, ficando, portanto, o sistema penitenciário sob a responsabilidade da 

Secretaria de Segurança Pública. 

 

Pelo Decreto nº  7.551, de 1981,  foi criada a Coordenação do Sistema 

Penitenciário – COSIPE, órgão de direção superior, diretamente subordinado à 

Secretaria de Segurança Pública, que tem por competência, entre outras coisas, dirigir, 

coordenar e controlar a execução das atribuições específicas e genéricas dos órgãos 

que lhe são diretamente subordinados.  

 

Com o aumento significativo da migração interna, Brasília, sobretudo nas 

duas últimas décadas, transformou-se no ponto de chegada para milhares de famílias 

pobres e miseráveis procedentes das regiões onde os governos estaduais tinham pouca 

ou nenhuma preocupação de cunho social para com as camadas ditas populares. Aliada 

a isso, a prática populista de alguns governadores do Distrito Federal de distribuir 

lotes, na suposta troca por voto, resultou no “inchamento” da periferia com graves 

problemas de desemprego, violência e criminalidade. 

 

O sistema prisional da capital do País não possui ainda os estabelecimentos 

penais previstos na LEP, e a sua população de 4.109 pessoas, segundo os dados da 

COSIPE em 10.01.2001, como consta da Tabela I, em anexo, encontra-se distribuída 

de forma irregular, já que uma parcela desse contingente se encontra hoje amontoada 

em celas de delegacias de polícia e na carceragem da Coordenação de Polícia 

Especializada.  

 

No período de 1980 a setembro de 2000, a Tabela II demonstra as principais  

 
                                                           
93    Cf. SANTOS,  Hertz Andrade. “A execução da pena no Distrito Federal: aspectos da privação de liberdade”. 
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ocorrências registradas no Distrito Federal, por grupos de 100.000 habitantes e 

tipicidade.  

 

3.1.1 Centro de Internamento e Reeducação 

 

O Centro de Treinamento e Reeducação – CIR, penitenciária de segurança 

máxima, destinada ao recolhimento de presos em regime fechado, possui 360 celas 

individuais que não são suficientes, pois estão ocupadas com dois condenados – em 

desacordo com o que preceitua o art. 88 da LEP. Tem, ainda, 33 alojamentos coletivos, 

que é uma situação não prevista na Lei 7.210/84, além de 27 celas especiais onde ex-

policiais civis e militares – condenados ou  não – acham-se recolhidos juntamente com 

presos portadores de diploma de nível superior,  nas mesmas condições.94  

 

Como apenas o CIR não é suficiente para abrigar todos os sentenciados 

destinados ao regime fechado, foi construída a  ala  nº 03, também denominada  setor 

“C”, integrante do Módulo 2 do Complexo Penitenciário. Para esse setor foram 

transferidos 224 presidiários, todos com condenação de até 21 anos de prisão, que se 

achavam recolhidos indevidamente no Núcleo de Custódia de Brasília. 

 

Ainda nesse mesmo Complexo, será construído o Presídio Federal de 

Brasília, no qual deve haver  uma ala destinada aos extraditandos – estrangeiros presos 

no Brasil e que aguardam julgamento dos processos de extradição pelo Supremo 

Tribunal Federal95. 

 

3.1.2 Núcleo de Custódia de Brasília  

 

O Núcleo de Custódia de Brasília - NCB, diferentemente do CIR, constitui- 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Monografia. Brasília: Unb, 1999, p. 15. 
94   O complexo prisional do Distrito Federal está situado na Fazenda Papuda – km 4 da Rodovia DF 465. 
95   No Caderno Cidade,  do Correio Braziliense, por Marcelo Rocha, p.19. 
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se de módulos vivenciais separados uns dos outros, bem como os blocos de 

administração e serviços. Em que pese sua característica predominante de colônia 

penal agrícola, um de seus módulos serve ao recolhimento de presos provisórios 

considerados perigosos, e até mesmo presos condenados em regime fechado, de penas 

mais brandas, que aguardam transferência para a penitenciária. 

 

3.1.3 Núcleo de Prisão Semi-Aberta 

 

Segundo informação da COSIPE, esta unidade abriga 218 reeducandos 

beneficiados com saída temporária e trabalho externo ( e mais outros três que não têm 

saída).  

 

Analisa  Hertz Andrade Santos: 
 “É sabido que a pena em regime semi-aberto deve ser cumprida em colônia 

penal agrícola, industrial ou similar e que o preso nesse regime pode 

pleitear autorização para trabalhar externamente, cursar o ensino médio ou 

superior ou participar de atividade que concorra para a sua 

ressocialização. Mas, o que efetivamente é o NPSA, já que este não se 

amolda de forma exata a nenhum dos estabelecimentos penais de que trata a 

LEP em seu título IV ?  Parece que se trata de um “posto avançado, de 

colônia penal, que na prática confunde-se coma casa do albergado. A 

situação do preso ali é ainda mais benéfica do que se ele estivesse recolhido 

em regime de albergue, já que esse pernoita lá de segunda a sexta feira, e 

sai em visita a seus familiares na manhã do sábado, com retorno no final da 

tarde de domingo. 

De qualquer modo, o NPSA pode ser uma alternativa para a redução da 

superlotação nos estabelecimentos penais do país afora, uma vez que não 

contraria o espírito da Lei de Execução Penal no que diz respeito à 

separação de presos por categoria visando à individualização da pena. É 

bom lembrar que os condenados desse Núcleo, sem exceção, trabalham 

externamente em órgãos públicos e empresas privadas de todo o Distrito 

Federal”.96

 

                                                           
96   Op. cit. p. 26. 
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3.1.4 Presídio Feminino de Brasília  

 

Como pode ser observado ainda  na Tabela I, o Presídio Feminino de 

Brasília, situado no Gama, contava, em janeiro de 2001, com uma população prisional 

de 220  internas. Uma parte delas  já foi condenada ( 114 reeducandas ) e a outra ( 106 

mulheres ) aguarda  julgamento. 

 

Foram empreendidas reformas para adaptar uma de suas alas para abrigar os 

internados com problemas psiquiátricos. Nesse mesmo período, esse presídio contava 

com uma população masculina de 333 homens, como pode ser observado na  referida 

Tabela. Isso tem justificativa no fato de o sistema penitenciário da capital da República 

não contar, como prevê a LEP, de um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.  

 

Preceitua a Declaração dos Direitos dos Deficientes Mentais da Organização 

das Nações Unidas de 1971, em seu art. 2º, que “ o deficiente mental tem direito a 

cuidado médico e recuperação física adequados ao seu estado, assim como a uma 

educação, aprendizagem, formação e orientação, que lhe permitam desenvolver ao 

máximo seu potencial e aptidões, qualquer que seja o grau de sua incapacidade. A 

LEP dispõe sobre o assunto nos seus art. 99-101. 

 

3.1.5 Centro de Observação 

 

Definido pela LEP como estabelecimento penal, destina-se o Centro de 

Observação a realizar o exame criminológico do condenado. Esse exame é necessário 

para a classificação dos grupos de tratamento e para a individualização do tratamento 

reeducativo. Aplicam-se a tal estabelecimento o disposto nos artigos 83 e 88 da 

referida lei, devendo o mesmo ser a porta de entrada no Sistema Penitenciário. 

 

Em seu estudo, Hertz Andrade Santos faz as seguintes observações: 
 “No Distrito Federal, o Centro de Observação apresenta frágil estrutura 

administrativa, servindo apenas para elaborar laudos criminológicos, por 
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determinação judicial, no momento em que o preso pleiteia algum benefício 

como a progressão de regime e livramento condicional. Funcionando em 

pequeno prédio improvisado no interior do Núcleo de Custódia de Brasília, 

o estabelecimento não tem conseguido atender à demanda de exames 

criminológicos requeridos pelo Ministério Público, sendo foco de constantes 

divergências entre a Vara de Execuções Criminais e a Coordenação do 

Sistema Penitenciário. Falta caráter multidisciplinar ao trabalho lá 

desenvolvido”.97

 

3.1.6 Divisão Penitenciária de Operações Especiais – DIPOE 

 

Essa Divisão, criada no contexto do sistema penitenciário do Distrito 

Federal, tem por finalidade tratar da escolta de presos, da recaptura daqueles que se 

evadem, efetuar investigações no universo prisional e ainda apoiar as chamadas ações 

penitenciárias, que dizem respeito a ações executadas em situações de rebelião ou de 

prevenção dessas. 

 

3.1.7 Cadeia Pública 

 

A Lei de Execução Penal, nos artigos 102-104, disciplina a finalidade e as 

condições de funcionamento desse tipo de estabelecimento penal. Nos termos do art. 

102 dessa lei, a Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. No 

Distrito Federal não se tem a Cadeia Pública e isso vem ocasionando o recolhimento 

de presos provisórios em delegacias de polícia, em total desrespeito à lei. 

 

Trata-se, segundo dados da Coordenação do Sistema Penitenciário, de um 

contingente prisional que, em 31.12.98, representava cerca de 30% de toda a 

população carcerária do DF. 

 

 

 

                                                           
97   Op. cit. p. 28. 
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3.2     ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO PENITENCIÁRIO 

 

As Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, das Nações Unidas, de 

30 de agosto  de 1955, dispõe no art. 65 que: “o tratamento dos condenados a uma 

pena ou medida privativa de liberdade deve ter por objetivo, na medida em que a 

sanção o permita, incutir-lhes a vontade de viver conforme a lei e manter-se com o 

produto de seu trabalho, ensejando-lhes aptidão correspondente. Este tratamento 

destina-se a fomentar neles o respeito de si mesmos, desenvolvendo-lhes o sentido de 

responsabilidade”. 

 

Nessa mesma linha, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

adotado pela Assembléia das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, preceitua no 

art. 10, inciso 3:   “Toda pessoa humana privada de sua liberdade deve ser tratada com 

humanidade e com o respeito da dignidade inerente à pessoa humana. O regime 

penitenciário consiste no tratamento dos condenados, cujo fim essencial é a sua 

reeducação e reinserção social”. 

 

O instrumento nacional regulador da pena, a Lei de Execução Penal, 

reza que:  Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11.  A assistência será: 

I – material; 

II – à saúde; 

III – jurídica; 

IV – educacional; 

V – social; 

VI – religiosa. 
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A assistência ao preso no Distrito Federal procura nortear-se pelo disposto 

em lei, segundo a Coordenação do Sistema Penitenciário (COSIPE)98. 

 

3.2.1 Assistência material 

 

A assistência material ao preso e ao internado, nos termos do art. 12, refere-

se à alimentação, ao vestuário e às instalações higiênicas.  

Os presos recebem três refeições diárias. O serviço de fornecimento de 

alimentação é terceirizado, havendo cozinha industrial tanto no Núcleo de Custódia  

quanto no Centro de Treinamento e Reeducação. Essas cozinhas são supervisionadas 

por uma nutricionista que elabora o cardápio diário das refeições.  

 

No sistema penitenciário do Distrito Federal os presos não usam uniforme. 

Vestem-se com a roupa trazida por familiares ou fornecidas por seções de assistência 

social existentes nas unidades prisionais.  

 

Mensalmente, os presos recebem material para a sua higiene pessoal e para a 

limpeza das celas, fornecidos pelas unidades prisionais onde se encontram.  

 

Os objetos de uso que são permitidos mas não fornecidos pela administração 

podem ser comprados em cantinas existentes no estabelecimento. 

 

3.2.2 Assistência à saúde 

 

A assistência à saúde do preso e do internado, como preceitua o art. 14, é de  

caráter preventivo e curativo, compreendendo o atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico. 

 

Este é  um dos maiores problemas do Sistema Penitenciário do Distrito 

Federal. O desaparelhamento dos serviços de saúde nas unidades carcerárias leva à 

                                                           
98    As informações que ora apresentamos nos foram fornecidas pela COSIPE. 
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improvisação, em prejuízo dos presos e, até mesmo, da própria administração 

carcerária, que se vê obrigada a conduzí-los a hospitais da rede pública de saúde, 

assumindo os riscos daí resultantes, já que muitas fugas e tentativas vêm ocorrendo ao 

longo dos anos, tendo até mesmo a morte como resultado. Isso, além dos transtornos 

causados à rede hospitalar local, assoberbada com o atendimento a carentes de outras 

regiões, e do entorno, que para cá se dirigem em busca de assistência médica. 

 

3.2.3 Assistência jurídica 

 

A assistência jurídica, nos termos do art. 15, destina-se aos presos e aos 

internados sem os recursos financeiros para  constituir um advogado. No artigo 

seguinte, o 16º, define-se a responsabilidade no âmbito dos estabelecimentos penais, 

que deverão  ter serviços de assistência jurídica e isso em todas as unidades da 

Federação. 

 

A falta de assistência jurídica satisfatória, ou melhor dizendo, a assistência 

jurídica prestada de forma precaríssima à população carcerária brasileira que, na sua 

quase totalidade, é formada por pessoas de baixo ou nenhum poder aquisitivo, é um 

fator gerador de ansiedades, descontentamentos e tensões e até mesmo de rebeliões. 

 

O sistema prisional do Distrito Federal também se ressente da falta de um 

corpo jurídico que preste esse tipo de assistência de forma permanente à população 

carcerária. 

 

A questão da precariedade desse tipo de assistência vem contando no 

presente com a ajuda das Faculdades de Direito da Capital da República por 

intermédio dos seus escritórios de prática forense. 

 

 

 

 



 80

3.2.4 Assistência educacional 

 

A questão da educação nos estabelecimentos penais do Distrito Federal tem 

sido objeto da atenção da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso já há algum 

tempo. Foi criada pela Lei nº 7.533, de 02 de setembro de 1986, para dar implemento 

ao disposto no artigo 34 da Lei de Execução Penal, que prevê o gerenciamento do 

trabalho do preso por fundação ou empresa pública, objetivando a sua formação 

profissional. A FUNAP tem oferecido  trabalho (intramuros e extramuros) aos  presos 

condenados dos regimes fechado, semi-aberto e aberto, conforme sua capacidade e 

aptidão. Além disso, tem-se encarregado da questão educacional, cultural e assistencial 

nas unidades prisionais do Distrito Federal. 

 

A FUNAP tem convênio com a Fundação Educacional do Distrito Federal 

que designou alguns professores para o sistema penitenciário. Entretanto, esses não 

podem atuar diretamente em sala de aula no CIR e NCB por razões de segurança, 

ficando suas atribuições restritas ao planejamento e à orientação das atividades por 

intermédio de monitores escolhidos entre os próprios reeducandos.  

 

A Universidade Católica de Brasília, dentro da concepção de apoio 

comunitário, tem participado do processo de alfabetização dos presos com o Método 

Dom Bosco de Educação de Base, desenvolvido pelo Sistema Salesiano de Educação 

Popular. 

 

Essa mesma Universidade tem realizado o vestibular no próprio CIR, 

simultaneamente ao que realiza em seu campus, sem cobrar a taxa de inscrição, e 

aqueles que são aprovados recebem bolsa de estudo integral. Desde o início da 

parceria dessa Universidade Católica com a FUNAP, em julho de 1996, quarenta e três 

presos já foram aprovados nos vestibulares,  nos mais diversos cursos. 

 

A assistência educacional ainda se estende ao ensino profissionalizante, 

embora de modo pouco abrangente. 
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3.2.5 Assistência social 

 

A assistência social é tratada na Lei de Execução Penal nos artigos 22 e 23, 

nos seguintes termos: 

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

e prepará-los para o retorno à liberdade. 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

I – conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 

II – relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as 

dificuldades enfrentados pelo assistido; 

III – acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 

temporárias; 

IV – promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

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

pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI – providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência 

social e do seguro por acidente no trabalho; 

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

e da vítima. 

 

A população carcerária do Distrito Federal é constituída, em sua grande 

maioria, de pessoas oriundas dos setores mais carentes da periferia e também de um 

contingente de migrantes miseráveis e sem qualificação profissional ou para o trabalho 

que, aqui chegando, nessa situação adversa, não conseguem inclusão no mercado de 

trabalho, enveredando nas vias tortuosas da criminalidade. 

 

O delegado da polícia civil Hertz de Andrade Santos, que foi diretor do CIR 

e é um pesquisador da área em questão, como vimos em monografia já aqui citada, 

constatou:   
“Alguns relatos mostram que essa assistência – quase invariavelmente – tem 

um ponto de interseção com a família do encarcerado. Esses familiares, 
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geralmente pessoas de poucos recursos, costumam trazer para seus parentes 

– os presos – relatos de dificuldades que vão desde a falta de dinheiro e 

moradia até histórias de agressão aos filhos desses, muitas vezes 

perpetradas por algum membro da família. Não é difícil deduzir que o único 

caminho que lhe resta é mesmo a administração carcerária, por intermédio 

do serviço social. Esse, por sua vez, busca apoio no voluntariado visando a 

restabelecer o sossego do preso com o fornecimento de cestas básicas, 

enxovais, medicamentos, óculos de gráu e outros auxílios julgados 

oportunos”.99

 

3.2.6 Assistência religiosa  

 

A Lei de Execução Penal determina, em seu art. 24, que a assistência 

religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, 

permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, 

bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

§ 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. 

§ 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de 

atividades religiosas.  

 

A Constituição Federal prevê no artigo 5º, VII: “é assegurada, nos termos da 

lei, a prestação e assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 

coletiva”. 

 

Nos estabelecimentos penais do Distrito Federal estão presentes vários credos 

religiosos. Predominam os católicos, por meio da pastoral carcerária e outros 

movimentos, várias confissões evangélicas e grupos espíritas. Todos contribuem 

significativamente com os reeducandos  no aprofundamento da fé cristã, no resgate da 

humanidade do preso, na construção da esperança, o que resulta na diminuição das 

tensões e das angústias que povoam a alma do encarcerado. 

 

                                                           
99    SANTOS,  Hertz Andrade. Op. cit. p. 47. 
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Mesmo assim, há uma considerável distância entre o real e o ideal. Existe 

ainda uma grande parcela, por motivos vários, que ainda não foi alcançada pelos 

apóstolos das prisões. 

 

É necessário ressaltar que alguns dos sentenciados, em decorrência da sua  

participação em atividades religiosas nas prisões, mudaram radicalmente de conduta e 

de perspectiva de vida. 

 

3.2.7 Assistência ao egresso 

 

Em seu artigo 25, a Lei de Execução Penal preceitua que a assistência ao 

egresso consiste em: 

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

II – na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 

estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado 

uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na 

obtenção de emprego. 

 

Faltam, na capital do País, as condições administrativas, orçamentárias ou 

mesmo culturais para a implementação dessa modalidade de assistência prevista em 

lei. 

 

É importante que o poder público tome consciência de que o egresso precisa 

de apoio para não ser compelido a retomar o caminho do crime. Pode-se dizer, 

também, que isso  deve ser extensivo à  sociedade.  

 

3.3  O REEDUCANDO E PERSPECTIVAS DE VIDA 

 

Neste item trataremos da análise de dados referente a um levantamento feito  

com detentos do Centro de Internamento e Reeducação-CIR, e também com alguns 
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agentes penitenciários, mediante a utilização de um dos instrumentais de pesquisa que 

é o questionário e ainda com dados que são o resultado de nossa observação nesse 

universo. O estudo, voltando à parte introdutória desta dissertação, tem também o 

objetivo de tratar não só da referência legal quanto da pessoa que é o objeto dessa 

referência: o presidiário.  Para uma complementação e comparação tanto da visão de 

mundo quanto dos aspectos da realidade que se vive numa “instituição total”, assim 

definida uma penitenciária por Erving Goffman, elegemos o agente penitenciário,  

parte do contexto prisional e ao mesmo tempo numa relação de oposição face ao 

detento, como a outra parte a ser considerada.  

 

Goffman, em sua conhecida obra Manicômios, Prisões e Conventos, trata 

antropologicamente da questão de organizações que  denomina de “instituições totais”, 

como prisões, manicômios e outras. Para ele: 
 “uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada. Um terceiro tipo de 

instituição total é organizado para proteger a comunidade contra perigos 

intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui o 

problema imediato: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de 

guerra, campos de concentração”.100

 

 Instituições desse tipo têm características específicas e o fato de se ter aí 

uma população isolada da sociedade majoritária vai definir ali uma unidade social  sui 

generis.  

 

Com relação  à pesquisa propriamente dita, é importante ressaltar, 

inicialmente, que não houve a preocupação de se ter uma amostra representativa da 

população prisional dessa unidade de segurança máxima, pois isso não é significativo 

para a especificidade deste estudo.  O instrumento da pesquisa foi distribuído para 12 

detentos e 09 agentes penitenciários que se dispusessem a respondê-lo, sem 

                                                           
100   GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 16-17. 
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constrangimentos. O nosso objetivo é uma análise qualitativa, tendo assim conteúdos 

que traduzam representações sociais, que são as imagens que se tem do contexto 

sociocultural,  como também os sentimentos, padrões de comportamento, atitudes e 

expectativas, que refletem o universo de detentos que ali está.  

 Como o nosso objeto de estudo diz  respeito aos níveis ideal e  real no 

âmbito da execução de pena e do tratamento penitenciário, pareceu-nos que o 

indivíduo aí em questão – o presidiário – deveria ser uma das partes a compor este 

trabalho. Temos um problema a ser respondido:  

 

 o reeducando, como passa a ser  tratado o presidiário em termos de uma 

legislação mais idealizada, historicamente definida, também apresenta 

elementos contraditórios  na relação entre os níveis idealizado e real ?  

 

Isso será observado em nossa pesquisa que deve ser classificada como exploratória, o 

que pode servir futuramente de embasamento para um estudo de maior vulto, tendo 

como ponto de partida algumas hipóteses que poderão ser levantadas. 

 

Trechos dos discursos dos detentos e agentes penitenciários serão aqui 

reproduzidos, com a preocupação de uma transcrição fiel de suas palavras juntamente 

com a análise que faremos das várias questões101. Deve ser esclarecido que vamos dar 

os dados gerais quanto à idade, grau de instrução, estado civil e Estado de origem para 

que se possa ter algumas referências sobre os entrevistados e assim melhor analisar os 

conteúdos de suas respostas. 

 

Com relação aos dados dos questionários respondidos pelos sentenciados, 

observamos que a metade desses nasceu no Distrito Federal, três na região Sudeste 

(MG e RJ), dois no Nordeste e dois não quiseram responder à questão.  A idade de 

nove detentos  está na faixa dos 26 a 35 anos (tendo cinco deles de 26 a 30 anos) e 

outros três na faixa  dos 36 a 45 anos.   

 
                                                           
101   Os modelos dos dois questionários encontram-se na parte referente aos Anexos, no final deste trabalho. 



 86

Eles não se sentem à vontade para falar dos atos que cometeram motivando a 

sua condenação, preferindo escrever tão somente os  números dos artigos do Código 

Penal que correspondem a ela.  Assim, quatro dos sentenciados  por transgressão ao 

Art. 121 (por matar),  três ao Art. 157 (por roubo),  três ao Art. 12 e um ao Art. 14  (da 

Lei de entorpecentes),  um ao Art. 155 (por furto),  um ao Art. 213 (por tentativa de 

estupro) e um ao Art. 214 (por constranger alguém sob ameaça/atentado ao pudor), 

ressalvando que alguns estão cumprindo pena por mais de uma violação às leis. 

 

As condenações variam de:  22 anos e meio (1 entrevistado), 10 a 15 anos (4 

entrevistados), 6 a 9 anos e meio (4 entrevistados) e três não quiseram responder.  

 

Quanto aos estudos, a metade deles tem o nível médio completo (um passou 

no vestibular para o curso de Psicologia na Universidade Católica, um estava 

prestando vestibular e outro havia feito anteriormente até a metade do curso da 

Academia da Força Aérea), dois têm o nível médio incompleto, dois terminaram o 

ensino fundamental e dois não chegaram a terminá-lo, mas cursaram até a sétima série. 

 

Sobre o estado civil, seis estão solteiros, um é casado e outros cinco 

“amasiados”, ou “amancebados”, segundo os termos usados por eles. 

 

Ao definir como “se sentiam” no estabelecimento prisional assim 

consideraram a  sua condição: 

- “deprimido, com medo”;  

- “oprimido, mal alimentado, desrespeitado de certa forma, porque 

ninguém acredita na minha recuperação. Sem apoio por parte do governo 

e por parte do sistema carcerário. Abandonado por parte  do advogado, 

por falta de condições financeiras”, etc.; 

-  “com esforço próprio, sinto recuperando”; 
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-  “está muito mal administrado: muitos detentos sem fazer nada, podiam 

estar trabalhando ou fazendo certos tipos de cursos, está muito apertado, 

superlotado”;  

- “recuperado, embora acho que aqui não é o meu lugar pois sou pessoa 

responsável que ... Estou perdendo o meu tempo aqui pois sou 

trabalhador e com bons antecedentes ... o que errei por uma fatalidade”; 

- “cumprindo a pena do delito cometido e que agora espero ter minha 

liberdade e conviver com a minha família longe de tudo e tentando me 

aproximar e conquistar o que eu me perdi”; 

- “gostaria de ter a oportunidade de cursar a faculdade de ciências da 

computação, U.C.A.(Universidade Católica de Brasília) antes do término 

integral da pena”; 

- “me sinto arrependido pelo crime que participei e agora estou como 

escravo sendo mando e humilhado pelo que não sou – assinei o artigo 12 

na penitenciária e não sou e hoje estou sem receber vizita por causa dessa 

condenação”; 

- “um animal”; 

- “triste, muito triste! Sinto falta dos meus filhos, da minha esposa, do meu 

lar e dos meus amigos. A cada dia que eu passo aqui dentro menos 

esperança de ir embora eu tenho”102. 

 

Apenas um dos entrevistados não tem atividade laborativa ou de estudo. 

Alguns tanto trabalham quanto estudam. Participam de serviços administrativos e na 

remoção do lixo. Outros só estudam, fazendo cursos para alfaiate, de reciclagem da 

língua portuguesa, manutenção de microcomputador, supletivo de 2º grau (nível 

médio) e de operador de vídeo. Temos sentenciados que cumprem pena há mais de 

cinco anos e só estudam, mesmo que seja “para ocupar o tempo”, segundo um deles. 

 

É importante ressaltar algumas respostas de internos que têm atividade 

laborativa e estudam. O estudo diz respeito ao pré-vestibular, à revisão do 2º grau, que 

                                                           
102   Esse entrevistado foi condenado a 22 anos e meio de prisão. 
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pode ser válido para “prestar concursos...ter um bom emprego”, no entendimento de  

alguns. Um deles está fazendo o supletivo de 2º grau  entendendo que “o 

conhecimento nos faz sentir livres, é capaz de superar o preconceito, provando com 

ações e atitudes a nossa capacidade”. Outro faz esta afirmativa: “sim, estudar é o 

caminho – não tem idade nem tempo...terei mais capacidade de enfrentar a 

concorrência”. 

Continuando a questão já referida, sobre a contribuição das atividades 

laborais ou de estudo para a recuperação na penitenciária e sua utilidade para a vida 

futura, após o cumprimento da pena, apenas um responde negativamente. Para ele, que 

só estuda para passar o tempo, não há recuperação, pois “essa não se faz na repressão. 

O que vale é se conscientizar do que não está dando certo. Eu, pessoalmente tenho 

procurado crescer como homem. Reavaliando conceitos errôneos”. É relevante o 

destaque, a seguir, de respostas de outros internos: 

- “apesar da precariedade do sistema, ela (atividade) está contribuindo para 

a nossa atualização com o dia a dia”; 

- “de certa forma sim, é uma opção somente – é melhor que ficar ocioso na 

cela”...posso concluir o vestibular, certamente prestar concursos. Ter um 

bom emprego”; 

- “sim, meu cérebro está trabalhando e pensando, senão sairão como 

vegetais”; 

- “lógico – estou aprendendo coisas que antes passou batido, eu acho que 

vou sair um pouco mais inteligente”; 

- “sim, porque cada dia estou aprendendo aquilo que não sabia e tenho 

certeza que esse estudo e curso vai me servir um dia. Tudo que se aprende 

de bom...é importante para a gente porque amanhã você pode precisar 

como um meio de sustento para você e sua família”; 

- “sim, para conscientização dos direitos para ter conhecimentos, aprender 

e atualizar no mundo que viver – preparar para o mercado de trabalho”; 

- “sim, porque preciso de uma qualificação num mercado competitivo e 

exigente para melhorar qualidade e atualizar na tecnologia atual. Ser bom 

profissional na área que eu optar. E não ficar ocioso”; 
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- “ajudam a passar o tempo estudando e dessa forma tiro algo de proveitoso 

do período de cárcere”; 

- “caso eu consiga a aprovação no vestibular, estarei com a vaga garantida 

e isento de mensalidades, assim poderei cursar a universidade e garantir 

um bom emprego devido à boa qualificação profissional”: 

- “para adquirir mais conhecimento geral assim como me será também útil 

quando eu conseguir minha liberdade para conseguir emprego, que 

consiga me sustentar...para sustentar minha família que pretendo refaze-la 

ao sair...porque sem um grau de estudo hoje em dia é muito difícil”; 

- “claro – tenho certeza, vou trabalhar”; 

- “sim! A impressão que têm de mim são as melhores e não é por menos – 

nunca cometi algum erro que desabonasse a minha conduta moral ou 

carcerária”; 

- “tenho plena convicção que sim, mesmo porque já estou recuperado, 

tenho várias profissões e quando sair daqui só quero trabalhar e cuidar de 

minha família”. 

 

A concepção que têm das atividades na penitenciária é positiva. “O tempo 

estar preenchido enquanto cumprem a pena”, como referido em certos discursos, é 

quase “uma tábua de salvação” para quase todos. A representação social que fazem do 

estudo não é apenas classificando-o como um meio de ocupação do tempo mas, 

principalmente, como o instrumento de reintegração social pelos próprios méritos, o 

que pode lhes servir para a luta contra o preconceito ao obterem a liberdade. Pode-se 

até sugerir uma hipótese de que entendem  que o instrumento de sua  ascensão e 

aceitação social  está na capacitação profissional do indivíduo, mediante o estudo 

formal. 

 

Ao lado de uma  perspectiva de vida pessoal tão positiva para o  futuro, ao 

responderem sobre a possível recuperação dos outros sentenciados, a resposta é 

negativa. Na análise sobre o comportamento dos  companheiros daquela penitenciária 

não vêm perspectiva de recuperação. Apelam para as estatísticas que “mostram que 
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80% dos presos voltam a delinqüir – revolta por não ter assistência, poucos tem 

oportunidade, há apadrinhamentos”, “falta de emprego, falta de apoio da sociedade, 

discriminação por parte da sociedade, a falta de escolaridade”, “a falta de comunhão 

com Jesus Cristo é grande”, “muitos não se ocupam em atividades ficando a maior 

parte do tempo ociosos, e como diz o velho ditado ‘a mente vazia é a oficina do 

diabo’”. 

 

Quanto à pesquisa junto aos agentes penitenciários, observa-se que a maioria  

não acredita na recuperação dos sentenciados, ou pelo não cumprimento 

governamental do que determina a lei, visando à reeducação dos mesmos, ou quando 

os próprios apenados não buscam se libertar das drogas ou não se interessam pela 

oportunidade de profissionalização no presídio.  Acham também que poucos 

encontrarão o apoio familiar, ficando assim sem condições de uma vida nova ao sair. 



  

CONCLUSÃO 

 

 

A Lei de Execução Penal é ou não cumprida no Distrito Federal ?  Estamos 

convictos de que em grande parte não. Se fôssemos levar em conta apenas o “sistema 

penitenciário oficial” poderíamos nos arriscar dizendo que esse caminha trôpego na 

tentativa de seguir os passos da LEP. Quanto ao “sistema paralelo” – aquele que 

representa cerca de 30% do universo prisional do Distrito Federal –está à beira do 

colapso. Qualquer análise sobre a questão prisional no Distrito Federal corre o risco de 

se tornar estéril se não for levada em conta essa parcela significativa de presos que se 

acha ilegalmente recolhida nas delegacias de polícia e na carceragem da Coordenação 

de Polícia Especializada.  

 

Descurar-se o Estado de atender, ainda que de forma parcial, os direitos 

essenciais à pessoa humana do preso, é lançar fora a experiência de mais de dois 

séculos de luta pela humanização da pena. Todavia, é isso que acontece com parte 

significativa dos presos no Distrito Federal. 

 

O trabalho prisional interno, condição básica para estimular a emenda do preso 

e prepará-lo para o retorno à vida livre, perdeu o seu caráter de direito-dever. 

Transformou-se em um sistema de privilégios. Dele só se beneficiam os presos 

devidamente adaptados ao modelo fechado e mecânico do próprio sistema. 

 

Como poderia, pois, alguém se sentir ocioso sem ao menos poder se mexer 

com facilidade?  efetivamente, não se trata de ócio, mas de sofrimento. Os presos ali 

não trabalham, não estudam, não têm lazer ou praticam esportes. São levados ao 

atendimento médico somente em situação de emergência. Não contam com assistência 

jurídica ou social. Enfim, parece que o único direito de que desfrutam é o de receber a 

visita de seus familiares ou de um advogado – quando têm recursos para contratá-lo. 
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A população prisional recolhida no Complexo Penitenciário da Papuda não 

chega a caracterizar superlotação carcerária como esta é entendida em nosso país. 

Contudo, se levarmos em conta, por exemplo, as diretrizes traçadas pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que recomendam que as unidades 

prisionais – e mesmo assim as de grande porte – não tenham mais que quinhentos 

presos, chegaremos à conclusão de que o Complexo Penitenciário da Papuda já 

deveria estar inaugurando o seu quinto estabelecimento penal, uma vez que já estão 

recolhidos ali mais de 2.000 presos. 

 

No entanto, continuamos limitados ao Centro de Internamento e Reeducação e 

ao Núcleo de Custódia de Brasília. Esse último, padecendo de crise de identidade, já 

que tem características de colônia penal agrícola, mas ainda abrigando um grande 

número de presos provisórios e também um considerável contingente de condenados 

em regime fechado. 

 

As conseqüências desse processo de agigantamento daquelas duas unidades 

prisionais são de toda ordem, começando pelo descumprimento da regra que determina 

a separação de presos provisórios e condenados, primários e reincidentes, dentre outras 

hipóteses. Resulta, daí, a impossibilidade de se promover a adequada individualização 

da pena, pelo que os presos passam a ter existência apenas enquanto números dentro 

dos estabelecimentos penais. Números que, aliás, “teimam em crescer a cada dia”. 

 

A ilegalidade na manutenção de presos em celas de delegacias de polícia não 

se resume unicamente ao fato dessas unidades não estarem contempladas na Lei de 

Execução Penal como estabelecimentos penais, mas, e principalmente, pelo fato de 

submeter o preso a um tratamento indigno. 

 

Há um outro ponto que deve ser ressaltado nessa parte conclusiva do trabalho 

que é a preocupação atual de que sejam modificadas as penas que privam os 

sentenciados da liberdade e as alternativas. Vai nisso uma grande distância entre a 

visão que a sociedade tem de que as “instituições totais” é que devem manter presos, 
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isolados, os transgressores da lei ou os que representam algum “perigo” a ela,  e os 

idealistas que vêm procurando a humanização da pena e diminuição da privação de 

liberdade.  

 

Carlos Frederico Barcelos Guazelli, defensor público geral do Rio Grande do 

Sul,  afirma:  
“a luta pela humanização das penas, privativas de liberdade ou 

alternativas, surge como o maior desafio, não só aos operadores do Direito 

Penal – dentre eles, de forma especial, aqueles encarregados da assistência 

judiciária aos condenados,  como a toda a sociedade; ou ao menos, para os 

seus segmentos preocupados com a democratização e a efetivação da 

cidadania. Para estes, tal luta passa  necessariamente pela afirmação e 

concretização dos Direitos Humanos, inclusive do cidadão (pois assim deve 

ser considerado) processado, condenado ou preso. Só o respeito a estes 

direitos, no plano real, pode conferir algum sentido à pena – algum sentido 

que ultrapasse, é claro, a repressão pura e simples, tão mais cruel, quanto 

socialmente inóqua, ou pior ainda, contraproducente”.103  

 

Continuam os instrumentos legais sobre os direitos da pessoa humana, de 

consenso internacional, ainda tão distantes de serem realidade ? 

 

Na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em Viena, de 14 a 

25 de junho de 1993, a comunidade internacional reconheceu, consensualmente, o 

direito ao desenvolvimento como parte integrante dos direitos humanos, 

recomendando cooperação para a sua implementação. 

 

Sobre o assunto observa Lindgren:  
“de particular importância para os países em desenvolvimento, um dos maiores 

êxitos da conferência foi a obtenção do consenso universal, pela primeira vez, 

para o reconhecimento do direito ao desenvolvimento como um “direito universal, 

inalienável, e parte integrante dos direitos humanos fundamentais” (art. 10).104

                                                           
103   GUAZELLI, Carlos Frederico. “O desafio da assistência jurídica aos encarcerados”. In: Revista do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Brasília, 1998-99, p. 34. 
104   LINDGREN, J.A. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva, 1994, p. 29. 
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O artigo 11 da Declaração de Viena dispõe  que “o direito ao 

desenvolvimento deve ser realizado de modo a satisfazer eqüitativamente as 

necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes e futuras”. É 

evidente que esse direito ao desenvolvimento leve em conta, diretamente, as parcelas 

de pessoas dessas gerações que estão inseridas na exclusão social e para as quais deve-

se ter novas formas de tratamento, como refere-se  o sociólogo americano Herbert 

Gans, em entrevista a um periódico:  
“os governos têm de adotar políticas claramente de apoio aos pobres. Os 

ricos e a classe média se ajeitam, mas os pobres precisam de assistência. 

Tem de haver comprometimento a longo prazo para quebrar o ciclo que 

perpetua a pobreza e seus problemas.  

Pobre tem professor pobre, advogado pobre, médico pobre. Eu insisto em 

que é preciso quebrar o ciclo da pobreza e não apenas remediá-lo 

eternamente. Os médicos e a assistência de saúde destinados pelo poder 

público aos pobres precisam ser de alta qualidade. Melhor que a comprada  

pelos ricos, pela simples razão de que as doenças dos pobres costumam ser 

mais complicadas pelas condições de privação em que a maioria deles vive. 

Para quebrar o ciclo da pobreza é preciso que a escola pública para a 

criança pobre seja melhor, mais bem equipada e com professores mais 

eficientes que os da escola dos ricos. Não basta ser uma escola igual à dos 

ricos, porque as crianças pobres têm deficiências de aprendizado originadas 

de sua vida sem recursos. Escola de crianças pobres tem de ser melhor 

também porque é dessa maneira que eles poderão competir com a dos ricos. 

Seria bom que os políticos soubessem que estão enganando a sociedade 

quando oferecem serviços de saúde e educação para os pobres que de tão 

ruins apenas perpetuam a estrutura de classe”.105

 

As crianças abandonadas nas ruas durante décadas deram origem a gerações 

de crianças de rua nascidas sem família, sem moradia, sem atendimento à saúde e sem 

escolas. Alimentam-se precariamente, vivem na indigência e são vítimas da exclusão 

social, da violência policial e dos justiceiros ou grupos de extermínio. Cria-se em 

relação a essa parcela da população um sentimento de insegurança e desconfiança. 

 

                                                           
105    GANS, Herbert. Revista Veja de 17.01.1996 – Páginas Amarelas. 
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O perfil socioeconômico dos criminosos ajuda a reforçar a associação entre 

pobreza e criminalidade.  

 

Violência e carência andam lado a lado. O risco da violência é mais evidente 

em lugares pobres e com escassos recursos públicos. Os moradores dessas áreas não 

conhecem os seus direitos nem cumprem as normas de convivência social ditas 

“civilizadas”. Aí faltam escolas, hospitais, polícia, serviço social, saneamento, 

“esperança”. Sobra lixo.    

 

Não resta dúvida de que o Estado é responsável pela formulação e 

implementação de políticas públicas que promovam a inclusão de seus cidadãos, uma 

das formas de prevenir a violência. O Estado é igualmente responsável pela 

regulamentação das formas de distribuição dos bens sociais e pela correção das 

distorções que os mecanismos reguladores das relações de mercado possam provocar.   

 

As práticas violentas na sociedade brasileira, sobretudo a violência policial, 

são aceitas de forma espantosa. Existe um entendimento que “delinqüente deve 

morrer”, “preso deve apodrecer na cadeia” e “polícia deve bater”. 

 

Julieta Lídia Machado Cunha Lunz aduz que:  
“em quase meio milênio, verifica-se, no Brasil, a associação do estudo do 

sistema repressivo com o estudo da criminalidade sem o respaldo de 

qualquer aplicação do método da experimentação social, voltado às funções 

do Estado e à eficácia da repressão dos delitos. Disso decorre a patologia 

social que assola o País e todo o mundo com o envolvimento de jovens em 

ascendente escala de violência, motivando a preocupação para com o trato 

do crime apenas sob o aspecto do Direito Penal. 

Ao lado de tal quadro coexiste a violência dos instrumentos policiais, cujos 

integrantes agregam a condição de agentes infratores, comprometendo de 

forma direta o controle social”.106  

 

                                                           
106   LUNZ, Julieta Lídia Machado Cunha. “O controle social e a criminalidade”. Monografia. Brasília: UnB, 
1999, p. 06. 
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Diante da ineficiência do modelo prisional nacional e do agravamento dos 

problemas da população carcerária fica o questionamento – até quando serão 

desperdiçadas centenas de vidas humanas e somas enormes de recursos financeiros de 

modo inóqüo e perverso ?  

 

Isso posto, o que se pode concluir ?  que evidencia-se a  configuração de uma 

sociedade que tem na sua prática social  um distanciamento dos princípios idealizados 

em termos de direitos da pessoa  humana, principalmente enquanto pobre, excluída 

socialmente,  parte de algumas minorias e aquela que ora focalizamos neste estudo - a 

encarcerada.  

 

 A par de um  elaborado conjunto de instrumentos legais com que a sociedade 

conta para a execução da pena, indiscutivelmente avançado para a 

reeducação/humanização do apenado, tem-se uma realidade em que tal conjunto não 

passa de  uma utopia. E utopia por quê?  poder-se-ia dizer, primeiramente, já que ela é 

carregada conceitualmente da condição de “esperança”, da “força de um sonho”, 

porque o seu legislador anseia por  um mundo melhor, por uma sociedade em que a 

evolução, o seu direito pelo desenvolvimento  -  hoje tão aclamado,  permeie também 

o sistema  penitenciário brasileiro como um todo. A sua busca por justiça passa por aí.  

E nada pode ser parte de um padrão real se não for antes um sonho, um ideal, uma 

utopia, que  parece ser inviável no momento mas que pode se tornar uma realidade 

amanhã. 
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 QUESTIONÁRIO 

 
 
 

Este questionário é parte de uma pesquisa para a elaboração de dissertação de 
mestrado em Direito Público, sobre a temática de execução da pena e do tratamento 
penitenciário. 
 

Para realizarmos esse trabalho, é muito importante a sua colaboração. Ao 

responder as perguntas, que vêm a seguir, estará contribuindo para o conhecimento 

da realidade prisional no Distrito Federal e, em particular, do que vem sendo o 

cotidiano do reeducando no CIR.  

 
Antecipadamente, agradecemos a sua atenção. 
 

 
 

PARTE I 
 
Marque com um X as respostas corretas e especifique quando for solicitado. 

 
1) Entrevistado: __________________________ 
(dê apenas o primeiro nome, se assim o desejar, ou um pseudônimo) 
 
2) Qual é a cidade e o Estado onde nasceu ? 
 
 

________________________, Estado d ____________________. 
 

 
3) A sua idade está na faixa dos: 
 
                      (  ) 21 a 25 anos 
                      (  ) 26 a 30 anos 
                      (  ) 31 a 35 anos 
                      (  ) 36 a 40 anos 
                      (  ) 41 a 45 anos 
                      (  ) 46 a 50 anos 
                      (  ) 51 a 55 anos 
                      (  ) 56 a 60 anos 
                      (  )  mais de 61 anos 
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4) Qual o artigo do Código Penal que motivou a sua condenação ?   ___________ 
 
5) Essa condenação é de quantos anos ?  _____anos e _____ meses. 
 
 

6) A sua vida escolar refere-se a uma das faixas a seguir ? qual ? 
 

(  ) nunca frequentei uma escola 
(  ) frequentei menos de 4 anos 
(  ) completei os 4 anos   
(  ) fiz o primeiro grau até a 7ª série 
(  ) completei o primeiro grau 
(  ) fiz o segundo grau incompleto 
(  ) completei o segundo grau 
(  ) outros: _________________________________________________  
              (especificar: por exemplo, profissionalizante como 
                            mecânico, eletricista, pedreiro, etc) 
 

7) O seu estado civil é: 
 

(  ) solteiro 
(  ) casado 
(  ) viúvo 
(  ) divorciado 
(  ) outros: _______________________________________ 
                  (especificar) 
 

   
 
PARTE II 
 
8) Como está se sentindo neste estabelecimento prisional ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____. 

 
9) Quanto tempo de sua pena já foi cumprida ?__________________ 
 
 
10)Está participando de alguma atividade laborativa (trabalho) ? 
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 (  ) sim  (  ) não 
 
11)Se está participando, qual é a atividade ?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_  
 
12)Atualmente, está estudando? 
 (  ) sim  (  ) não 
 
13)Se está estudando, especifique o curso: 
  (  ) supletivo de 1º grau 
  (  ) supletivo de 2º grau 
  (  ) outros: ____________________________________________   
     (especificar) 
 
14)Essas atividades estão contribuindo para a sua recuperação neste estabelecimento ? 
explique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______. 
 
15)Acha que essas atividades servirão para a sua vida futura, quando já tiver cumprido 
a sua pena ? explique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______ 
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QUESTIONÁRIO  (b) 

 
 
 

Este questionário é parte de uma pesquisa para a elaboração de dissertação de 
mestrado em Direito Público, sobre a temática de execução da pena e do tratamento 
penitenciário. 
 

Para realizarmos esse trabalho, é muito importante a sua colaboração. Ao 

responder as perguntas, que vêm a seguir, estará contribuindo para o conhecimento 

da realidade prisional no Distrito Federal e, em particular, do que vem sendo o 

cotidiano do reeducando no CIR.  

 
Antecipadamente, agradecemos a sua atenção. 
 

 
 

PARTE I 
 
Marque com um X as respostas corretas e especifique quando for solicitado. 

 
1) Entrevistado: __________________________ 
(dê apenas o primeiro nome, se assim o desejar, ou um pseudônimo) 
 
2) Qual é a cidade e o Estado onde nasceu ? 
 
 

________________________, Estado d ____________________. 
 

 
3) A sua idade está na faixa dos: 
 
                      (  ) 21 a 25 anos 
                      (  ) 26 a 30 anos 
                      (  ) 31 a 35 anos 
                      (  ) 36 a 40 anos 
                      (  ) 41 a 45 anos 
                      (  ) 46 a 50 anos 
                      (  ) 51 a 55 anos 
                      (  ) 56 a 60 anos 
                      (  )  mais de 61 anos 
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4) Como agente, quanto tempo tem de serviço ? _________________________ 
 
5) A sua vida escolar refere-se a uma das faixas a seguir ? qual ? 
 

(  ) nunca frequentei uma escola 
(  ) frequentei menos de 4 anos 
(  ) completei os 4 anos   
(  ) fiz o primeiro grau até a 7ª série 
(  ) completei o primeiro grau 
(  ) fiz o segundo grau incompleto 
(  ) completei o segundo grau 
(  ) outros: _________________________________________________  
              (especificar: por exemplo, profissionalizante como 
                            mecânico, eletricista, pedreiro, etc) 
 

6) O seu estado civil é: 
 

(  ) solteiro 
(  ) casado 
(  ) viúvo 
(  ) divorciado 
(  ) outros: _______________________________________ 
                  (especificar) 
 

 
7) Como avalia o seu trabalho neste estabelecimento prisional ? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
8) Pela sua experiência, o tratamento penitenciário dispensado aos reeducandos desta 

Unidade está de acordo com o que dispõe a lei de execução penal ? 
 

(   ) sim          (   ) não         (   ) em parte 
 
Explique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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9) Os internos têm procurado observar a disciplina geral do estabelecimento ? 
 

(   ) sim          (   ) não          (   ) em parte 
 
Comente 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________ 
 

10) Quanto à recuperação, acha que os internos têm condições de alcançá-la neste 
contexto?  

 
(   ) sim           (   ) não          (   ) em parte 
 
Explique o por quê: 
 

11) Este estabelecimento, na sua opinião, tem oferecido as condições essenciais para a 
reeducação dos internos ? 

 
(   ) sim           (   ) não          (   ) em parte 
 
Comente as razões: 
 
 
 
Continuando na questão, você acha que os egressos deste sistema penitenciário têm 
condições de reintegração na sociedade ? 

 
(   ) sim          (   ) não 
 
Explique a sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
12) O que teria ainda a nos dizer sobre as dificuldades do sistema penitenciário do 

Distrito Federal? 
 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 




