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RESUMO 

 
 

Analisa o crime como um fenômeno social, abordando suas causas na exclusão de 

uma parcela da sociedade devido a práticas capitalistas. Traça um paralelo entre a vida 

do indivíduo antes, durante e depois da prisão, tentando mostrar que atualmente, a 

despeito de grandes avanços na legislação, como a Lei de Execução Penal Brasileira, 

o indivíduo sai muitas vezes pior do que entrou. À luz dos princípios constitucionais e 

dos conceitos criminológicos da Nova Defesa Social, tenta trazer como solução para o 

problema da criminalidade, a ressocialização do preso, que surte mais efeito do que o 

enrijecimento da legislação penal. Estuda os direitos e deveres do condenado trazidos 

no bojo da Lei de Execução Penal, analisando a importância de sua correta e efetiva 

aplicação, de forma a concretizar a ressocialização do preso, mais especificamente 

através do trabalho. 

 
 

Palavras-chave: sociedade, criminologia, lei de execução penal, preso, trabalho, 

ressocialização. 
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ABSTRACT 

 
 

It analyses crime as a social phenomenon tackling its causes in the exclusion of a 

society's part due to capitalistic practices. It draws a parallel between individual's life 

before, during and after prison, trying to show that, despite the great advance in 

legislation such as Brazil's National Prison Law, many times the individual leaves jail 

much worse than when he entered it. Based on the constitutional principles and the 

criminology concepts of the New Social Defense, it tries to point out as the solution to 

the crime issue, the resocialization of the convict, which would be more fruitful than the 

hardening of the penal legislation. It studies the rights and the duties of the convict 

contained in Brazil's National Prison Law analyzing the importance of its proper and 

effective application, pursuing the resocialization of the convict, specifically by labor.            

 

Key words: society, criminology, criminal law, convict, labor, resocialization. 
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INTRODUÇÃO 

 
Antes do surgimento da Sociedade Política, os indivíduos que compunham o 

grupamento social abriram mão de suas liberdades individuais e firmaram um pacto 

social, pelo qual todos ficariam protegidos por um ente político responsável pelo bem 

de toda a coletividade. Nas palavras de Rousseau eis as conseqüências de tal acordo:  

 

"o que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade natural e um direito 

ilimitado a tudo o que tenta e que pode alcançar; o que vem a ganhar é a 

liberdade civil e a propriedade de tudo que possui”.1 

 

A Sociedade Política, sendo este ente centralizador, ao receber a 

incumbência de realizar o bem comum, apareceu com um poder de mando, como 

governo e dominação. Estabeleceu uma nova ordem, com normas rígidas a que todos 

estavam submetidos.  

O poder, então, é detido e centralizado pela Sociedade Política, que, 

segundo Rousseau2, recebe a denominação de Estado, quando passivo, ou de 

Soberano, quando ativo. Isto em virtude do medo. O medo do homem, não apenas 

como indivíduo, mas como grupo social. Exatamente por isso o homem criou o poder e 

entregou-o à Sociedade Política. 

Para a manutenção da harmonia na sociedade, o Estado ou Soberano impôs 

regras de conduta aos membros do grupo e previu sanções para aqueles que 

descumprissem as normas. Portanto, as ações sociais determinadas pela legalidade 

são frutos de uma normatização social proveniente de uma rede de poderes 

assegurados pelo Direito.  

                                                 
1  ROSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural. p. 12. 
2  ROSSEAU, Jean-Jacques. op. cit. p. 10. 
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Com a Sociedade Política forte, esta centralizou para si o direito de punir os 

infratores das suas normas, e durante muito tempo tornou-se uma severa repressora 

daqueles que desobedeciam ao ordenamento.3  

A norma passou a carregar um atributo de valorização com relação a 

determinada conduta socialmente aceita, de modo a ser o fiel da balança entre o 

normal e o anormal, o certo e o errado. Criou-se, desta forma, uma série de códigos 

baseados num tipo mediano de homem, escolhido dentre aqueles dos grupos 

dominantes de então, o tão criticado homo medius.  

O sistema da repressão criminal veio mesmo a desenvolver-se no período 

humanitário do século XVIII, que, embora ainda trouxesse a idéia da retribuição pelo 

delito cometido, foi influenciado por pensadores como Cesare Beccaria e buscou 

defender os direitos fundamentais do acusado, ao invés de adotar a severidade das 

penas, numa época em que a tortura era a forma a mais comum de se obter a 

confissão do réu e a sua conseqüente punição. 

Apenas no século passado, com o movimento da Nova Defesa Social, 

encabeçado por Marc Ancel, foi que a política criminal, ciência na qual o Estado deve 

se basear para prevenir a delinqüência, tomou um novo rumo, procurando-se cada vez 

mais a reinserção do criminoso de volta à sociedade e a prevenção do crime.  

Na preciosa lição do autor supracitado:  

 

"Trata-se, de fato, segundo as novas concepções, de garantir uma proteção 

eficaz da comunidade graças à apreciação das condições em que o delito foi 

praticado, da situação pessoal do delinqüente, de suas possibilidades e 

                                                 
3  Como por exemplo a Lei de Talião, que impunha reações idênticas à ofensa ou ao mal 
praticado. 
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probabilidades de recuperação e dos recursos morais e psicológicos com que 

se pode contar, com vistas a um verdadeiro tratamento de ressocialização”. 4 

Em solo pátrio, tivemos grandes conquistas com relação à ressocialização 

do preso, culminando com a Lei n° 7.210/84, que tra z logo em seu primeiro artigo a 

premissa de 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.5  

No entanto, por mais que tenha sido uma grande conquista ter a Lei de 

Execução Penal trazido uma série de direitos aos presos, a concretização desses 

direitos vem se mostrando de extrema complexidade. O descumprimento à Lei de 

Execução Penal é corriqueiro no cenário penitenciário de nosso País, e isso em nada 

favorece a aqui defendida reinserção social do preso. 

Ao longo dessas poucas linhas, serão esmiuçados os meandros da relação 

entre o crime e a condição social do indivíduo que os comete, bem como da 

recuperação daqueles que erraram e pagaram por seus erros através do cumprimento 

de pena. 

Não temos aqui a pretensão de simplesmente apresentar o problema, mas 

de efetivamente acrescentarmos nossa contribuição para que seja construída uma 

sociedade melhor, desigual dentro das desigualdades inerentes ao ser humano, mas 

com dignidade e oportunidades de crescimento a todos. 

 
 

 

 

                                                 
4 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: um movimento de política criminal humanista.  Rio de Janeiro: 
Forense, 1979. p 20. 
5 Art. 1º da Lei nº 7.210/84. 
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1 DA GÊNESE CRIMINOLÓGICA E DO PROBLEMA SOCIAL 

 

 

1.1  Do Surgimento da Sociedade  

 

O homem é, por natureza, um ser social, não apenas porque depende de 

outros para viver, mas porque os outros influenciam na maneira como ele convive 

consigo mesmo e com aquilo que faz. 

Seja por vontade própria ou pela mais pura necessidade, o certo é que o 

homem organizou-se juntamente com outros indivíduos da mesma espécie num 

complicado sistema de regras e convenções que hoje conhecemos como sociedade.  

Rousseau é da clássica opinião de que os homens uniram-se em sociedade 

por não terem encontrado alternativa para a sua sobrevivência. A consciência no 

estado natural não estabeleceria distinção entre bem ou mal, uma vez que tal distinção 

é característica do indivíduo da sociedade civil. Para Rousseau, o que faz o indivíduo 

em estado de natureza parecer bom é, justamente, o fato de conseguir satisfazer suas 

necessidades sem estabelecer conflitos com outros indivíduos, sem escravizar e não 

sentindo vontade de impor a sua força a outros para sobreviver e ser feliz. 

No célebre Do Contrato Social, ele nos convida a imaginar os homens 

chegando ao ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado 

natural os compeliram a observar que o gênero humano pereceria se não mudasse sua 

maneira de ser. 

Daí surgiria o Contrato Social, assinado por todos os indivíduos e contendo 

uma espécie de juramento moral nos seguintes termos:  
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“Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade, sob o 

supremo comando da vontade geral, e recebemos em conjunto cada membro 

como parte indivisível do todo”.  6 

 

Esse Contrato consistiria na entrega de parcelas de liberdade, que é inerente 

a cada indivíduo, a um ser superior, chamado por Rousseau de Soberano, quando 

ativo, e Estado, quando passivo, que administraria essas liberdades de forma a 

construir um governo justo e igualitário. 

Portanto, assumindo que os homens aderiram a esse Contrato Social como 

sendo todos iguais, as vantagens da sociedade deveriam ser distribuídas 

eqüitativamente entre todos os seus membros.  

Entretanto, segundo o ilustre Cesare Beccaria,  

 

em qualquer reunião de homens, podemos perceber sua tendência inata de 

concentrar no menor número os privilégios, o poder e a felicidade, e só deixar à 

maioria miséria e debilidade 7.  

 

Voltaremos a esse importante aspecto da desigualdade mais à frente. 

No momento o que mais nos interessa é compreender que as leis foram as 

condições que agruparam os homens, no início independentes e isolados. Há que se 

fazer aqui uma ressalva com relação ao termo “leis” supra utilizado. Deve-se entendê-

lo da forma mais abrangente possível, tendo em vista o fato de as leis escritas às quais 

estamos acostumados hodiernamente terem surgido muito após os primeiros 

grupamentos humanos organizados. 

                                                 
6 ROSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural. p. 10. 
7 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Col Obra Prima de Cada Autor. Martin Claret. p. 7. 
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Essa forma abrangente deve conter o significado de um conjunto de regras, 

sejam elas morais ou originárias de um poder soberano, que dirigiriam as condutas dos 

indivíduos, modelando-as de acordo com o desejado pela sociedade. Sem essas 

regras, aqui denominadas genericamente como “leis”, os homens teriam continuado em 

seu estado natural, e o Contrato Social não teria razão de ser. 

No entanto, ninguém faz o sacrifício de uma parte de sua liberdade apenas 

visando ao bem público. Seria ingenuidade acreditar nisso e nesse ponto acreditamos 

que Rousseau começou a se equivocar em seu pensamento, como veremos adiante. 

Cada homem está ligado às convenções sociais também por interesses 

particulares, e cada um desejaria não estar preso pelas convenções que obrigam os 

demais, podendo assim se sobressair com relação aos outros. 

Dissemos anteriormente que Rousseau teria começado a vacilar em seus 

passos ao acreditar que os homens se associaram simplesmente pelo bem comum. 

Passemos a explicar tal afirmativa.  

Para Rousseau, justamente pelo fato de terem os indivíduos se associado 

para buscar o bem comum, eles estariam presos às convenções criadas pela 

sociedade de forma extrema e qualquer transgressão a essas regras seria tratada com 

rigor. Ele considerou os homens como uma massa política e acabou esquecendo dos 

sentimentos e das paixões individuais. Acreditamos que esse foi o seu grande erro, 

pois, quando as paixões são fortemente abaladas pelos objetos presentes, os 

discursos mais sábios, a eloqüência mais arrebatadora, as verdades mais excelsas não 

passam, para elas, de freios impotentes, que logo arrebentam. 8 

Em outras palavras, Rousseau não acreditava que uma transgressão 

pudesse ser reparada de outra forma que não a aplicação de punições exemplares. 

                                                 
8 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Col Obra Prima de Cada Autor. Martin Claret. p. 11. 
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Isto por que esta punição surtiria o efeito de desencorajar qualquer outro indivíduo a 

cometer um erro semelhante. 

 

De resto, todo malfeitor, ao atacar o direito social, torna-se, por seus delitos, 

rebelde e traidor da pátria; cessa de ser um de seus membros ao violar suas 

leis, e chega mesmo a declarar-lhe guerra. A conservação do Estado passa a 

ser então incompatível com a sua; faz-se preciso que um dos dois pereça, e 

quando se condena à morte o culpado, se o faz menos na qualidade de 

cidadão que de inimigo. Os processos e a sentença constituem as provas da 

declaração de que o criminoso rompeu o tratado social, e, por conseguinte, 

deixou de ser considerado membro do Estado. Ora, como ele se reconheceu 

como tal, ao menos pela residência, deve ser segregado pelo exílio, como 

infrator do pacto, ou pela morte, como inimigo público, pois um inimigo dessa 

espécie não é uma pessoa moral; é um homem, e manda o direito da guerra 

matar o vencido. 9 

 

Acreditamos que esse pensamento de Rousseau serve hoje de 

embasamento para a polêmica Teoria do Direito Penal do Inimigo (Feindstrafrecht, em 

alemão), enunciada por Günther Jakobs, um doutrinador alemão que a sustenta desde 

1985, com base nas políticas públicas de combate à criminalidade nacional e/ou 

internacional. 

A tese de Jakobs está fundada sob três pilares, a saber: a) antecipação da 

punição do inimigo; b) desproporcionalidade das penas e relativização e/ou supressão 

de certas garantias processuais; c) criação de leis severas direcionadas à clientela 

(terroristas, delinqüentes organizados, traficantes, criminosos econômicos, dentre 

outros) dessa específica engenharia de controle social. 

                                                 
9 ROSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural. p. 18. 
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Jakobs refere-se ao inimigo como alguém que não admite ingressar no 

Estado e assim não pode ter o tratamento destinado ao cidadão, não podendo 

beneficiar-se dos conceitos de pessoa. A distinção, portanto, entre o cidadão (o qual, 

quando infringe a Lei Penal, torna-se alvo do Direito Penal) e o inimigo (nessa acepção 

como inimigo do Estado, da sociedade) é fundamental para entender as idéias de 

Jakobs. 

Não podemos deixar de discordar de ambos os pensamentos, o clássico de 

Rousseau e o atualmente aclamado de Jakobs, por mais renomados que sejam seus 

autores. 

A transgressão a uma lei da sociedade, ou seja, o crime, não pode ser 

considerada como uma via de mão única. Deve sim ser punida, até porque é moral e 

juridicamente reprovável, mas ao indivíduo deve ser dada também a oportunidade de 

se redimir perante a sociedade, e essa redenção não é através de castigos sobre a sua 

pessoa. 

 

 

1.2  Do Crime e suas Origens na Sociedade 

 

Daremos início agora ao estudo do crime, compreendendo sua definição e 

origens. Para tanto, tomaremos a liberdade de utilizar os conceitos clássicos de outro 

grande filósofo político, que acreditamos ter idéias mais condizentes com a realidade 

humana. 

Este filósofo é o inglês Thomas Hobbes, autor da célebre obra Leviatã ou 

matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil, publicada em 1651 e que trata 

da estrutura da sociedade organizada. 
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Em sua obra supra citada, Hobbes alega serem os humanos egoístas por 

natureza. Com essa natureza tenderiam a guerrear entre si, todos contra todos (Bellum 

omnia omnes). Assim, para não exterminarmo-nos uns aos outros é necessário um 

contrato social que estabeleça a paz, a qual levará os homens a abdicarem da guerra 

contra outros homens. Mas, egoístas que são, necessitam de um soberano (Leviatã) 

que puna aqueles que não obedecem ao contrato social. 

 

Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo 

homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo 

durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode 

ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação 

não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto; conseqüentemente não 

há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser 

importadas pelo mar; não há construções confortáveis, nem instrumentos para 

mover e remover as coisas que precisam de grande força; não há 

conhecimento da face da Terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras; 

não há sociedade; e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de 

morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e 

curta.  10. 

 

Acreditamos ser a teoria de Hobbes sobre a sociedade mais coerente que a 

de Rousseau, pois como já afirmamos, este analisou os homens como massa, de 

forma superficial e não como indivíduos complexos. Hobbes, no entanto, faz um 

esforço de análise da sociedade partindo da dissecação dos seus componentes 

básicos, o Homem e as suas sensações. Ele trabalha inicialmente com uma série de 

definições, em uma tentativa de criar axiomas da humanidade à semelhança dos que 

                                                 
10 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural. p. 46 
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existem na geometria. Define as várias paixões e sentimentos de maneira impessoal e 

com base em princípios científicos da época (lembremos que Hobbes viveu no século 

XVII). 

O que nos interessa mais especificamente da obra de Hobbes é a análise 

que este faz sobre o crime e suas origens no homem. Vale a pena se aprofundar 

alguns instantes em sua obra. Senão vejamos. 

Para Hobbes, um crime é um pecado que consiste em cometer (por feito ou 

por palavra) um ato que a lei proíbe, ou em omitir um ato que ela ordena.11  

Vale abrir um parêntesis aqui para comentar o uso do termo “pecado” na 

definição supra mencionada. Até a consagração do princípio da reserva legal em 

matéria penal ou nullum crimen nulla poena sine lege (não há crime, não há pena, sem 

lei), crime e pecado se confundiam pela persistência de um vigoroso direito canônico 

que, às vezes, confundia (e até substituía) a legislação dos Estados.  

Voltando à análise do conceito de crime, podemos perceber a extrema 

concisão da definição apresentada por Hobbes nesta obra publicada em 1651. No 

entanto, apesar de serem poucas as palavras, concentram em si a base do conceito 

majoritariamente aceito em nossos dias, que é o conceito analítico de crime. 

Para esta Teoria Analítica, na precisa conceituação de Zaffaroni, 

 

delito é uma conduta humana individualizada mediante um dispositivo legal 

(tipo) que revela sua proibição (típica) que por não estar permitida por nenhum 

preceito jurídico (causa de justificação) é contrária ao ordenamento jurídico 

(antijurídica) e que, por ser exigível do autor que atuasse de outra maneira 

nessa circunstância, lhe é reprovável (culpável) 12. 

                                                 
11 HOBBES, Thomas. op. cit. p 98. 
12 ZAFFARONI apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral – Volume 
único. p. 50. 
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Após conceituar o crime, Hobbes passa a enumerar as suas possíveis fontes 

nos seguintes termos: 

 

A fonte de todo crime é algum defeito de entendimento, ou algum erro de 

raciocínio, ou alguma brusca força das paixões. O defeito de entendimento é a 

ignorância, e o de raciocínio é a opinião errônea 13.  

 

Iremos nos concentrar na terceira causa dos crimes apontada por Hobbes, 

as forças das paixões.  

O coração humano não é capaz de sentimento inútil; todos os seus 

sentimentos são resultados das impressões que os objetos à sua volta provocaram em 

seus sentidos. Todos os atos de sua vontade são proporcionais à força dessas 

impressões sensíveis. No entanto, a sensibilidade de todo homem é limitada. 

Queremos com isso dizer que há um limite para a carga emocional que o ser 

humano pode suportar. Há um determinado momento em que todas as experiências 

pelas quais o indivíduo passou ao longo de sua vida se acumulam de tal forma que 

necessitam ser extravasadas ou acabarão deixando-lhe louco. 

Experiências traumatizantes como a fome ou a violência constante são 

facilmente apreendidas pelo espírito humano mais jovem, em idade mais tenra, e, uma 

vez instalada tal sensação no âmago do indivíduo, de lá não pode ser retirada tão 

facilmente quanto se imagina. 

Aqui nos reportaremos ao que foi dito no tópico anterior sobre a divisão das 

vantagens na sociedade. Como sabemos as desigualdades sociais sempre existiram, 

desde o momento em que os primeiros homens se agruparam em uma organização 

                                                 
13 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural. p. 99. 
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diferente das comunidades primitivas. Até mesmo quando o homem pretendeu 

construir um sistema livre de desigualdades, elas permaneceram. 

Segundo Marx, o funcionamento normal do sistema econômico capitalista 

produz uma série de classes sociais, que tem distintas funções e que são desiguais 

com respeito a seus salários, poder e status. Cada classe, e até cada camada dentro 

de uma mesma classe, é levada a reproduzir a si mesma valendo-se de uma parte dos 

salários da geração presente para criar, educar e preparar a geração de futuros 

participantes no sistema de produção.  

Como conseqüência dessa busca por ascensão social criou-se um modelo 

de vida baseado em conceitos superficiais e consumistas, altamente difundido pelos 

meios de comunicação em massa. Aquele que enquadra-se nesse modelo detém o 

status de dominação, e aquele que é “diferente”, ou luta para alcançar o modelo ou é 

excluído da sociedade. 

Esse apartheid social é uma realidade que podemos facilmente perceber em 

nosso país. Diariamente temos notícias das formas mais variadas de discriminação 

(racial, sexual, econômica, religiosa). Por mais que tentemos erradicar essas práticas 

tão revoltantes, elas continuam a nos atormentar, pois já fazem parte do sistema em 

que vivemos. 

A exclusão social é, sem dúvida nenhuma, um grande fato gerador da 

criminalidade. É como uma reação em cadeia que funciona mais ou menos da seguinte 

forma. 

O indivíduo privado de uma educação de qualidade já inicia sua vida sem 

condições suficientes de definir o certo e o errado, e de como portar-se para com a 

sociedade. Na maioria das vezes não consegue se espelhar em seus pais, pois estes 
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passaram por situações semelhantes ou até piores, e não tem condições de servir de 

exemplo de superação. 

Quando chega à adolescência, percebe que não terá oportunidades de 

crescer socialmente, pois não teve estudo suficiente para pleitear uma vaga num curso 

superior e não tem condições de concorrer com os outros milhares de jovens que foram 

mais bem preparados do que ele.  Olha a sua volta e percebe que o mundo em que 

vive é completamente diferente do que ele vê nas novelas da televisão. 

Numa tentativa de se igualar ao ideal que ele tem de “perfeição” passado 

pela mídia, o indivíduo começa a buscar a aceitação social das formas que lhe são 

viáveis. 

Assim, o membro da classe menos favorecida comete um delito, num 

impulso, numa força de auto-preservação, e rompe o pacto tirânico, autoritário, no qual 

não tinha praticamente nenhum direito, mas um mundo de obrigações a serem 

cumpridas.  

Ao longo do processo criminal, o indivíduo aprende quais os valores da 

sociedade e que deve adequar sua conduta a esses valores, para que não sofra um 

mal maior, a prisão.  

Preso e condenado, o indivíduo, segundo a Lei de Execução Penal, teria 

direito a uma série de benefícios, os quais na prática não lhe são concedidos. A Lei de 

Execução Penal não é cumprida e causa assim a revolta do preso, o qual mais uma 

vez tem uma relação negativa com a norma estatal.  

Saindo da prisão, o egresso muitas vezes encontra-se em situação igual ou 

até pior do que quando lá adentrou. Somada a essa condição está a revolta que fora 

plantada na mais tenra idade e que agora irá aflorar sob a forma de uma verdadeira 

vendeta contra a sociedade que o excluiu e o mandou para a cadeia. 
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Portanto, como afirmamos anteriormente, estamos diante de uma verdadeira 

reação em cadeia, pois o indivíduo tendo cometido um crime e uma vez preso, 

processado, julgado e condenado, continua na mesma situação, senão pior, o que fará 

com que volte ao topo da cadeia de ações, praticando outros crimes. 

No entanto, é importante ter presente que a criminalidade não é atributo 

apenas das pessoas que fazem parte de grupos marginalizados ou que como tal são 

consideradas. A identificação do criminoso com o marginal decorre do fato de atingir a 

justiça sobretudo os pobres e desfavorecidos, que enchem as prisões e que constituem 

a clientela do sistema.  

Eles constituem apenas a criminalidade aparente, incompativelmente menor 

do que a criminalidade oculta, em conjunto com a conhecida, mas não denunciada, e 

com a denunciada, mas não objeto da perseguição da justiça. 
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2 DA PENA E SEUS OBJETIVOS 

 

Abriremos aqui um parêntese de fundamental importância, para analisar 

como a pena foi vista ao longo da História, e no que consiste o modelo de pena que 

hoje é adotado pela legislação pátria. 

 

 

2.1  Primórdios: A pena como retribuição. 

 

Benveniste assinala que a origem do termo pena em grego era poine, que  

correspondia exatamente ao significado de vingança, ódio: a retribuição destinada a 

compensar um crime, a expiação de sangue.14 

Portanto, dentro de seu próprio significado etimológico, a pena já possui a 

característica de ser precipuamente retributiva. E nos primórdios da humanidade 

realmente o era, chegando a mais das vezes a ser exclusivamente voltada para o 

suplício do infrator.  

Inúmeras eram as formas de impingir sofrimento aos que eram mantidos na 

custódia da justiça, seja do soberano, seja do Estado. Isto porque, como já dissemos 

anteriormente, após o surgimento da sociedade civil coube ao soberano ou ao Estado 

tomar para si a responsabilidade e a faculdade de aplicar as penas aos que 

cometessem delitos, tendo em vista a necessidade de se evitar as vendetas individuais. 

A pena teria por objetivo castigar quem cometeu um crime, cumprindo, pois, 

a meta do Estado de chamar para si o monopólio da punição, impedindo-se a vingança 

privada e suas desastrosas conseqüências, mas também contestando o inconsciente 

                                                 
14 BENVENISTE apud MESSUTI, Ana. O Tempo como pena. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p 19. 
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coletivo da sociedade em busca de justiça cada vez que se depara com lesão a bem 

jurídico tutelado pelo direito penal. 

Segundo Ana Messuti, 

 

o conceito de retribuição tem uma importância fundamental para a vida social. 

Cada prestação dá lugar a uma contraprestação. E, ao aceitar, com toda 

naturalidade que a prestação qualificada como positiva dê lugar a uma 

contraprestação qualificada como positiva, haveria também que se aceitar que 

uma prestação negativa dê lugar a uma contraprestação negativa.15 

 

Continua logo após: 

 

É certo que há uma obrigação de dar na medida em que se recebe, e aqueles 

que participam neste dar e receber formam parte da comunidade. Desse modo, 

a idéia de retribuição é inerente à vida social. Responde a determinada simetria 

das prestações, que permite o equilíbrio do sistema. Estabelecer as normas de 

comportamento entre os indivíduos significa respeitar sua simetria.16 

 

Conclui seu raciocínio a professora argentina:   

Por isso, a pena como retribuição a um mal, não pode ser senão um mal. Do 

contrário, como seria possível comparar um mal com um bem?17 

 

Portanto, em seu início a pena era um meio convencional para a expressão 

de atitudes de ressentimento e de indignação, assim como juízos de desaprovação e 

reprovação, seja das próprias autoridades punitivas, soberano ou Estado, seja 

daqueles em cujo nome se aplicava, as vítimas. 

                                                 
15 MESSUTI, Ana.  O Tempo como pena. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p 20. 
16 MESSUTI, Ana. ibidem.  
17 MESSUTI, Ana. op cit. p 26.  
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No entanto, à medida que o homem foi caminhando na História, mesmo que 

com passos vagarosos, os objetivos da pena foram sendo repensados, de forma que, 

paulatinamente, foram sendo utilizados novos conceitos para compor as características 

da pena. 

Um marco histórico para essa mudança de pensamento acerca da pena foi a 

publicação, em 1764, do livro Dei Dellitti e dele Pene (Dos Delitos e das Penas), de 

autoria de Cersare Bonesana, Marquês de Beccaria, epíteto este sob o qual ficou 

conhecido. O grito lançado por Beccaria teve o mérito de sintetizar a verdade que todos 

sentiam, quando já não era mais possível suportar o amargo silêncio fomentado pelo 

estado das prisões antigas. 

Nas palavras do mestre milanês, 

 

se a geometria fosse adaptável às infinitas e obscuras combinações das ações 

humanas, deveria existir uma escala correspondente de penas em que se 

graduasse desde a maior até a menos dura. Não obstante, sucedeu o contrário: 

ante a grande variedade de atos que podem constituir um delito, a resposta foi-

se uniformizando, até praticamente converter-se em uma só.18 

 

Corroborando com o pensamento do vanguardista italiano, o francês Charles 

Chabroud, presidente da Assembléia Constituinte Francesa em 1791, assim assevera: 

 

De maneira que se eu tiver traído meu país, vou para a prisão; se matei meu 

pai, vou para a prisão; todos os delitos imagináveis são castigados do modo 

mais uniforme. Parece-me ver um médico que para todos os males emprega o 

mesmo remédio.  19 

                                                 
18 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Col Obra Prima de Cada Autor. Martin Claret, p. 64.  
19 CHABROUD, Charles. apud FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Editora Vozes, 1996, p. 
104. 
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A partir de então, começou-se a pensar em uma estrutura de pena que não 

se resumisse no suplício do condenado, ou seja, que não fosse exclusivamente 

retributiva. Isto por que há uma verdadeira e irremediável contradição no ato de vingar 

a dignidade humana ofendida na pessoa da vítima, violando-a na pessoa do culpado.  

Essa nova forma de pensar pode ser resumida em uma simples, porém 

profunda indagação, qual seja: Poderão os gritos de um infeliz nos tormentos retirar do 

seio do tempo passado, que não volta mais, uma ação já cometida?20 A esta podemos 

acrescentar outra: Como pode o fazer sofrer servir de retribuição?21 

Para estas indagações, damos a seguinte resposta: o castigo e a dor não 

podem desfazer o fato. Nada pode o ser humano diante do que já aconteceu, o que já 

não pertence ao homem porque pertence ao passado. 

Portanto, a retributividade da pena não pode ser sua única e exclusiva 

característica, devendo haver outras, as quais passaremos a analisar agora.  

 

 

2.2 Nova Defesa Social: A pena como medida ressocia lizadora. 

 

Pelo exposto no item anterior, podemos verificar que, em seus primórdios, a 

pena tinha por único objetivo castigar quem cometeu um crime, cumprindo, pois, a 

meta do Estado de chamar para si o monopólio da punição, impedindo-se a vingança 

privada e suas desastrosas conseqüências, mas também contestando o inconsciente 

coletivo da sociedade em busca de justiça cada vez que se depara com lesão a bem 

jurídico tutelado pelo direito penal. 

                                                 
20 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Col Obra Prima de Cada Autor. Martin Claret, p. 42.  
21 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 50. 
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No entanto, após a irrupção doutrinária da chamada Escola Penal Positiva, 

no último quartel do século XIX, quando se exortou para que fosse o criminoso e não o 

crime a figura principal da Justiça Penal, a prevenção da criminalidade fez-se 

preocupação constante dos especialistas. 

Evidentemente, o que mudou não foram as características físicas ou 

psíquicas dos supliciados. A mudança consistiu na alteração da concepção do homem 

e da sensibilidade diante dele como tal, ou seja, despojado de todos seus atributos 

sociais, culturais, econômicos. Tal mudança de pensamento mostrou-se um avanço 

considerável, levando-se em conta as inúmeras barbáries cometidas pelo Estado 

anteriormente. 

Como conseqüência direta da influência da Escola Penal Positiva, surge no 

início do século XX uma corrente de pensamento que irá revolucionar a forma como a 

criminalidade deveria ser combatida. Essa corrente ficou conhecida como Defesa 

Social e passou por várias fases, tendo defensores de renome em cada uma delas.  

Ponto comum entre todas as suas fases, foi o de tentar encarar o delito não 

mais como abstração ou como entidade jurídica, mas como um fato natural e social, 

como um ato humano que se deve examinar não somente de forma objetiva segundo o 

direito, mas também e sobretudo em sua realidade subjetiva e em relação à 

personalidade concreta de seu autor, sendo esta examinada cientificamente. 

A justiça penal não mais teria por única missão punir uma culpa, e menos 

ainda de restabelecer o direito violado pela imposição objetiva de uma sanção. Esta 

não seria mais imposta para restaurar o direito comprometido pelo ato delituoso, mas 

teria o objetivo de assegurar a neutralização ou a cura do delinqüente, tendo a 

prevenção da reincidência como prioridade. 
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No período entre-guerras a corrente da Defesa Social sofreu sérios abalos, 

tendo muitos de seus defensores sido perseguidos pelo nazismo. Eram tempos difíceis, 

onde era praticamente impossível falar em política criminal, frente às atrocidades 

presenciadas pela humanidade quando da ascensão dos regimes fascistas. 

No entanto, após 1945, a Defesa Social começa aos poucos a se reerguer, o 

que culmina em uma chamada Nova Defesa Social, cujo principal representante foi 

Marc Ancel.  

A política criminal proposta pela Nova Defesa Social leva a que se dê uma 

importância fundamental à execução da pena, sendo esta vista em uma perspectiva 

finalista. Os fins da pena seriam tudo aquilo que determinasse o conteúdo do 

tratamento. “Ressocialização”, “reinserção”, “reeducação” são termos empregados por 

Marc Ancel para qualificar a finalidade e o conteúdo da execução. 

Nas palavras do próprio Ancel: 

 

A Defesa Social conduz assim à promoção de uma Política Criminal que atribui 

uma importância particular à prevenção individual e que se esforça por tornar 

operante um sistema de prevenção do crime e tratamento dos delinqüentes; 

essa política criminal racional tende conseqüentemente à uma ação sistemática 

de ressocialização, e mister se faz, desde logo, insistir sobre o valor dessa 

expressão.22 

 

Para Ancel, essa ação de ressocialização desenvolveria-se através de uma 

humanização do que chama de novo direito penal, que deveria fazer um apelo a todos 

os recursos do indivíduo, buscando torná-lo confiante em si mesmo e retribuir-lhe o 

                                                 
22 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: um movimento de política criminal humanista.  Rio de Janeiro: 
Forense, 1979. p 18. 
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sentimento de responsabilidade pessoal, ou, mais precisamente, talvez, de 

responsabilidade social, bem como o senso dos valores humanos.23 

Esse novo direito penal, citado por Ancel, teria também que assegurar, tanto 

em relação ao acusado quanto ao condenado, o respeito aos direitos inerentes à sua 

qualidade de pessoa humana, assim como defenderia a manutenção das garantias 

essenciais que derivam do princípio da legalidade e da regularidade do processo penal. 

Ancel finaliza seu pensamento acerca da definição da Nova Defesa Social 

da seguinte forma: 

 

Essa política criminal de humanização não é, portanto, de caráter unicamente 

humanitário ou sentimental, mas se apóia, ao contrário, tão solidamente quanto 

possível, no estudo do fato criminoso e da personalidade do delinqüente, tal 

qual o fazem as ciências humanas. Ela busca, assim, imbuir-se do empirismo 

científico e, ultrapassando formas e ficções, descobrir a realidade humana e 

social que contém e revela cada espécie criminosa. As causas, sempre 

complexas, do delito e as possibilidades de reinserção social deverão, portanto, 

ser levadas em consideração no processo penal renovado que se esforça por 

organizar a política criminal de defesa social moderna.24 

 

Muitas críticas foram feitas a essa Nova Defesa Social, no sentido de que a 

pena, que originariamente teria um caráter precipuamente retributivo, como vimos, 

estaria sendo desvirtuada, e que a criminalidade seria, na verdade, intensificada, frente 

ao sentimento de impunidade que se espraiaria pela sociedade. 

No entanto, tal crítica pode ser rebatida com o argumento de que, na 

verdade, o sentimento de impunidade só se espraiaria se a pena continuasse sendo 

precipuamente considerada como apenas retributiva, pois, se analisarmos com cautela 
                                                 
23 ANCEL, Marc. Ibidem. 
24 ANCEL, Marc. op.cit. p 19. 
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as propostas da Nova Defesa Social, chegaremos à conclusão que  seu objetivo é 

conscientizar a sociedade de que, para se combater a criminalidade, necessita-se 

muito mais de prevenção do que repressão. 

De certa forma, a Nova Defesa Social tenta nos mostrar as verdadeiras 

causas da criminalidade, que deve ser combatida antes com ações sociais e 

educacionais, do que com castigos e punições exemplares.  

Outra crítica feita ao pensamento de Marc Ancel e seus pares, foi a da 

situação dos chamados casos perdidos, ou seja, aqueles delinqüentes que não 

quisessem ou não conseguissem ser ressocializados. 

Marc Ancel, no entanto, não desconhecia que o tratamento ressocializador 

seria ilusório, para não dizer inútil, em determinados delinqüentes. Afirmou ele 

rebatendo as críticas recebidas:  

 

A defesa social jamais pretendeu que todos os delinqüentes possam ser 

ressocializados. Contenta-se em pretender que o esforço pela reintegração 

deve ser empreendido, em princípio, para todos, no sentido de se buscar na 

personalidade de cada delinqüente possibilidades pessoais ulteriores de 

reintegração. 25   

 

Portanto, a Nova Defesa Social teve, e ainda tem, grande influência sobre a 

política criminal da ressocialização do preso, tendo em vista suas propostas de 

prevenção da criminalidade, através de políticas públicas de educação e tratamento 

digno aos condenados, visando sua ressocialização. 

Feito o breve parêntese, passemos agora à análise da forma como a 

legislação pátria encara a pena, e a sua relação com a situação do condenado. 

                                                 
25 ANCEL, Marc. op. cit. p. 253. 
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3 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

Interessada pelo futuro do delinqüente, a justiça penal continua a sua 

realização na execução da pena, na incidência que essa aplicação tem no sujeito 

delinqüente, assim como no corpo social. 

A execução penal é a fase do processo em que se faz valer o comando 

contido na sentença condenatória penal, impondo-se, efetivamente, uma, ou mais, das 

seguintes penas: a privativa de liberdade, a restritiva de direitos ou a pecuniária. 

Nesta fase processual faz-se valer a pretensão punitiva do Estado, 

desdobrada em pretensão executória. 

Como tal, é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos 

planos jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade 

participam dois poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio dos órgãos 

jurisdicionais e dos estabelecimentos prisionais.26 

O Judiciário é o poder encarregado de proferir os comandos pertinentes à 

execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos 

administrados e sob a responsabilidade do Executivo, pelo princípio constitucional da 

divisão dos poderes. 

No entanto, a Lei de Execução Penal cuida de temas muito mais 

abrangentes do que a simples execução de penas privativas de liberdade em presídios, 

como veremos a seguir. 

 

 

 

                                                 
26 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica da Execução Penal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini 
(coord). Execução Penal : mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max 
Limonad, 1987, p. 7. 
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3.1  Das Origens da LEP 

 

Indiscutivelmente, a Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) foi um grito de 

alforria para os presos brasileiros, na medida em que foi o marco final de um período 

de tratamento da execução penal com índole predominantemente administrativa.  

A partir do humanismo reformador imposto pela Comissão Redatora do 

Anteprojeto que deu origem à Lei de Execução Penal, o apenado, ao menos no plano 

normativo, deixou de ser tratado como mero objeto da Administração Pública, para ser 

sujeito de direitos em sede de execução penal. Com a edição da Lei de Execução 

Penal, o processo executório passou a estar amparado no princípio da legalidade e na 

tutela jurisdicional de forma continuada.  

Nesse sentido, se lançarmos um olhar retrospectivo pela história recente do 

País, especialmente a partir do excesso de leis penais da década de 1990 publicadas, 

muitas delas redigidas sem qualquer técnica legislativa, perceberemos, quer sob o 

ponto de vista doutrinário ou quer sob a vertente político-criminal, que a Lei n° 7.210/84 

é um dos poucos respiradouros dos princípios humanistas no atual sistema punitivo.  

A verdade é que a Lei de Execução Penal trouxe um novo sistema de 

execução de penas, reorganizado sistematicamente a partir, e principalmente, da tutela 

jurisdicional. O juiz, enquanto executor da decisão condenatória, tornou-se o garante 

da legalidade, não podendo ser eliminado em hipótese alguma, sob pena de supressão 

da jurisdição. Em resumo: o juiz funciona como base fundamental do sistema 

processual de garantias em sede de execução penal.  

Não restam dúvidas, de que a Comissão Redatora do Anteprojeto de Lei que 

deu origem à Lei de Execução Penal visou restringir a atividade da Administração 

Pública, proporcionando ao apenado a apreciação de seus direitos pelo juiz.  
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Esta verdadeira evolução do retrógrado controle meramente administrativo 

para o jurídico-administrativo constou em diversos itens da Exposição de Motivos da 

Lei de Execução Penal, fundamentalmente quando os redatores afirmaram que,  

 

vencida a crença histórica de que o direito regulador da execução é de índole 

predominantemente administrativa, deve-se reconhecer, em nome de sua 

própria autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos domínios do 

Direito Penal e do Direito Processual Penal.27 

 

Ou ainda, quando referiram que  

 

o projeto reconhece o caráter material de muitas de suas normas. Não sendo, 

porém, regulamento penitenciário ou estatuto do presidiário, avoca todo o 

complexo de princípios e regras que delimitam e jurisdicionalizam a execução 

das medidas de reação criminal. A execução das penas e das medidas de 

segurança deixa de ser um Livro do Código de Processo para ingressar nos 

costumes jurídicos do País com a autonomia inerente à dignidade de um novo 

ramo jurídico: o Direito de Execução Criminal.28 

 

A doutrina de forma uníssona, aplaudiu o avanço histórico, bem como suas 

conseqüências garantistas em pleno regime autoritário. Nessa linha, destacou-se o 

trabalho fundamental dos Professores Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo 

Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo.  

A partir da Lei de Execução Penal, a jurisdicionalização passou a funcionar 

como eixo fundamental do sistema de garantias e restrições de direitos. Neste passo, 

como assinala Miguel Reale Júnior, a legislação ordinária antecipou-se à Constituição 
                                                 
27 Item 10 da Exposição de Motivos da Lei n° 7.210/84.   
28 Item 12 da Exposição de Motivos da Lei n° 7.210/84.   
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de 1988, que deu status constitucional às diretrizes já constantes da Parte Geral e da 

Lei de Execuções Penais de 1984. 29 

Como é cediço, a partir da Constituição da República de 1988, a tutela 

jurisdicional em sede de execução penal recebeu redobrada importância, pois elevada 

ao patamar de garantia constitucional do cidadão. Basta lembrar, para tanto, que a 

exigência de apreciação judicial dos incidentes da execução penal é um importante 

fator de imparcialidade da decisão, na medida em que confere um distanciamento 

necessário entre o juiz e o interessado-apenado.  

Cabe destacar que, dez anos após a publicação da Lei n° 7.210/84, o 

Ministério da Justiça reafirmou, em 1994, o processo de jurisdicionalização quando da 

implementação das “Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil”.  

A vigente Lei de Execução Penal é reconhecida como instrumento legal 

moderno e de razoável racionalidade. Entretanto, como obra humana, certamente que 

está longe da perfeição. Ademais, em muitos pontos ressente-se da necessária 

adequação constitucional, tendo em vista que o sistema político sofreu sensível 

alteração em período posterior à sua entrada em vigor. 

3.2 Dos Direitos e Deveres do Preso 

 

A Teoria dos Direitos Subjetivos do Preso, formulada por Giovanni Novelli, 

teve sua origem na Itália, por ocasião da Terceira Reforma Penitenciária, quando foi 

dedicada especial atenção a todos os direitos reservados e garantidos pela lei ao 

indivíduo condenado à pena privativa de liberdade.30 

                                                 
29 Avanços e retrocessos, in ANDREUCCI, Ricardo. BARRA, Rubens Prestes (coord), Estudos Jurídicos 
em Homenagem a Manoel Pedro Pimentel, São Paulo: RT, 1991, p. 275. 
30 OLIVEIRA, Edmundo. Direitos e Deveres do Condenado. São Paulo: Saraiva, 1980. p 50. 
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Para os condenados há direitos e interesses que precisam ser 

resguardados, porém a triste realidade mostra que, em geral, eles só têm a lei na parte 

que lhes é adversa. 

Na prática, lamentavelmente, o Estado tem dado pouca atenção ao sistema 

carcerário nas últimas décadas, deixando de lado a necessária humanização do 

cumprimento da pena, em especial no tocante à privativa de liberdade, permitindo que 

muitos presídios se tenham transformado em autênticas masmorras, bem distantes do 

respeito à integridade física e moral dos presos, direito constitucionalmente garantido, 

como veremos. 

Destinar um dever ao condenado é a rotina nas prisões. Raro é o 

reconhecimento de um direito que evidencie o empenho da sociedade em sua 

reintegração. 

Em regra, o egresso sai da prisão desanimado ou revoltado, com a certeza 

de que seus estigmas propiciarão novos constrangimentos no dia-a-dia. Depois do 

cumprimento da pena, abrem-se as portas da prisão, mas fecham-se as portas da 

sociedade. 

Vejamos agora como é o regramento desses direitos e deveres em nosso 

ordenamento jurídico. 

 

3.2.1 Na Constituição Federal de 1988 

 

Na Constituição de 1988, os direitos e garantias fundamentais foram 

consagrados de forma inovadora. Desde o seu preâmbulo, inclui além dos direitos civis 

e políticos também os sociais. Porém, não estão limitados àqueles previstos pelo texto 

constitucional, ante a abertura proporcionada pelo art. 5º , § 2º da CF/88, que permite a 
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verificação de outros direitos e garantias fundamentais, decorrentes de princípios, leis 

ou tratados internacionais.  

Dentre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal proíbe 

as penas cruéis31, e garante ao cidadão-preso o respeito à integridade física e moral32.  

Em suma, a Constituição Federal da 1988 baseia-se no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Uma possível conceituação desse princípio basilar pode 

ser a seguinte: 

 

A dignidade humana constitui-se em qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.33  

 

Já Luís Roberto Barroso, define o referido princípio de forma bem mais 

concisa, mas dotada de grande profundidade, afirmando que a dignidade humana 

representa superar a intolerância, a discriminação, a exclusão social, a violência, a 

incapacidade de aceitar o diferente. Tendo relação com a liberdade, com os valores do 

espírito e com as condições materiais de subsistência da pessoa.34 

                                                 
31 Art. 5º, XLVII , e , CF/88.  
32 Art. 5º , XLIX , CF/88.  
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62.  
34 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional 
Brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova 
Interpretação Constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 38.  
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O princípio da Humanidade é adotado, constitucionalmente, envolvendo não 

apenas o Direito Penal, como também o Direito da Execução Penal. 

Portanto, como podemos perceber, já na própria Carta Magna temos direitos 

e garantias fundamentais asseguradas ao preso, seja pela sua condição intrínseca de 

cidadão, seja pela sua condição particular de objeto da custódia do Estado. 

No entanto, tais direitos e garantias estão previstos na Constituição de forma 

genérica, como realmente deve ser uma matéria constitucional, cabendo à lei 

específica regulamentar as nuances do direito material.  

 

 

3.2.2 Na Lei de Execução Penal 

 

Como vimos, a Lei 7.210/84 é bastante avançada para seu tempo, tendo 

inclusive se adiantado em alguns pontos à própria Constituição Federal de 1988. 

Em relação aos direitos do preso, logo em seus primeiros artigos,  temos que 

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

sentença ou pela lei.35  

Deste comando legal podemos aferir que não é pelo fato de estar preso que 

o indivíduo terá seus direitos revogados ou afastados pelo Estado. A perda de alguns 

direitos não pode significar morte civil, como criminosa prática faz crer, deixando, por 

vezes, o sentenciado em completo desamparo, sofrendo tratamento inqualificável. 

Tal busca pelo respeito à integridade física e moral dos apenados e/ou 

internados, está presente em várias outras passagens da referida lei.36 

                                                 
35 Art. 3º da LEP. 
36 Art. 3º. (...) Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou 
política. 
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Portanto, o preso tem assegurados os direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988, bem como uma outra série de direitos, 

esses atinentes a sua condição especial de condenado ou interno, elencados no art. 41 

da Lei de Execução Penal, que ora colacionamos: 

 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
V - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 
recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 
anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da 
pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. 

  

No entanto, como dito anteriormente, muitos são os direitos previstos na 

LEP, mas poucos os efetivamente assegurados aos indivíduos que superlotam as 

instituições penitenciárias brasileiras atualmente. 

Em contrapartida, os deveres, que estão previstos no art. 39 da LEP, são 

impostos aos condenados e internados de forma unilateral e opressiva. 

 

 

                                                                                                                                                             
 Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados 
e dos presos provisórios. 
 Art. 88. (...) 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; 
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4 DA EFETIVA RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO ATRAVÉS DO TR ABALHO 

 

 

4.1 O trabalho e a dignidade da pessoa humana.  

 

O trabalho sempre esteve inserido na vida da sociedade. Seja ele manual 

ou, intelectual, garante ao indivíduo dignidade dentro de seu meio familiar e social.  

Portanto, a importância do trabalho vai muito além das necessidades do 

capitalismo, pois envolve também as necessidades humanas individuais. Através do 

seu trabalho, o homem não apenas produz bens individuais e coletivos, os quais 

promovem o desenvolvimento pessoal, familiar e de uma nação, mas também passa a 

desempenhar influência plena sobre o indivíduo e sua relação com o meio em que vive. 

 

O trabalho é, portanto, um momento efetivo de colocação de finalidades 

humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E, como tal, mostra-se 

como uma experiência elementar da vida cotidiana, nas respostas que oferece 

aos carecimentos e necessidades sociais.37 

 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 erigiu o trabalho como direito 

social assim dispondo: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

                                                 
37 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007, p. 168. 
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O trabalho serve para dignificar a vida de qualquer ser humano, 

principalmente dentro de uma sociedade capitalista e cada vez mais consumista.  

É impossível imaginarmos um ser humano do século XXI sem um trabalho 

que lhe proporcione condições de vida digna e justa. O homem, na maioria das vezes, 

é identificado dentro de seu meio social pela sua posição profissional, sua ocupação. O 

trabalho é a porta de entrada para todos os sonhos, desejos, projetos de vida que um 

ser humano possa almejar. 

 

 

4.2 Do trabalho do preso 

 

Como não poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se inserido 

dentro desta ótica que vincula o trabalho à existência digna do ser humano. 

Nesse sentido, afirma Delmanto: 

 
 

O trabalho é direito e dever dos presos. Será sempre remunerado (em valor 

não inferior a três quartos do salário mínimo), mas devendo a remuneração 

atender à reparação do dano do crime, assistência à família etc. (LEP, art. 29). 

Garante-lhe, ainda, este art. 9 do CP, os benefícios da Previdência Social. 

Assim, embora o trabalho do preso não fique sujeito ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (LEP, art. 28, § 2º), ele tem direito aos 

benefícios previdenciários.38 

 

Apesar de estar disposto na Lei de Execução Penal e ser tratado como 

matéria constitucional, o trabalho do preso recebe muitas críticas. A parcelaque critica 

                                                 
38 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000, p. 75. 
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o trabalho do preso39 afirma, na maioria das vezes, que o trabalho não conseguirá 

resgatar o preso de seu meio criminoso, ou que, o Estado não pode perder tempo ou 

gastar dinheiro aparelhamento uma estrutura prisional para fornecer trabalho aos 

detentos enquanto o desemprego fora das grades aumenta a cada dia. 

Realmente chega a ser preocupante o aumento do desemprego. Mas, o que 

não pode existir é a confusão entre trabalho do preso e aumento do desemprego. O 

preso que trabalha não estará “tirando” a vaga de ninguém do mercado de trabalho. 

Ele, o preso, está inserido em outro contexto, que visa sua reinserção no meio social, 

tendo o trabalho finalidade educativa e produtiva, com escopo de dever social e resgate 

da dignidade humana. 

Neste sentido: 

 

O quão fundamental é o trabalho para a humanização do homem está também 

presente no fato de que sua constituição ontológica forma o ponto de partida 

genético para uma outra questão histórica: a questão da liberdade. Sua gênese 

ontológica também se origina através da esfera do trabalho.40 

 

O que cremos ser pior, é não qualificar o preso para o mercado de trabalho, 

pois, aí sim, despreparado e inútil, será muito mais atraído a voltar a delinqüir. 

Isto porque, assim como há uma ruptura no espaço, marcada pelos muros 

da prisão, há também uma ruptura no tempo. A pena de prisão se diferencia de todas 

as outras penas pela forma como combina estes dois elementos: o tempo e o espaço. 

                                                 
39 Vale ressaltar que esta parcela que é contra o trabalho do preso é a mesma que, como vimos nos 
capítulos anteriores, o excluiu do convívio em sociedade antes do delito ter sido cometido. Também é a 
mesma que sofrerá novamente com as ações criminosas que o egresso cometerá, frente ao total 
abandono em que se encontra ao sair do sistema prisional. 
40 LUKÁCS apud ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007, p. 
144. 
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Por ser o trabalho a força motriz de toda a sociedade, deixar o preso 

reabilitando fora dessa realidade é mais que desqualificá-lo para a nova vida que 

passará a viver quando de seu retorno ao “mundo livre”, fora das grades e do sistema 

prisional. É coloca-lo novamente em uma linha tênue entre o desemprego, devido a sua 

baixa qualificação, e a criminalidade, que lhe mostrará formas mais rápidas de 

conseguir dinheiro e status. 

Também neste sentido: 

 

Se a liberdade conquistada no trabalho primitivo era necessariamente ainda 

rudimentar e restrita, isso em nenhum sentido altera o fato de que até a 

liberdade mais espiritualizada e elevada deve ser obtida pelos mesmos 

métodos existentes no trabalho originário.41 

 

Como vimos no item anterior, privar o ser humano do trabalho é privá-lo de 

seus sonhos e da construção de perspectivas presentes e futuras. Portanto, privar o 

preso do trabalho é condená-lo a uma morte lenta e gradual, sem perspectivas de 

imaginar-se vivendo novamente fora das grades. 

E aqui fazemos a seguinte indagação: o trabalho penitenciário existe em 

nosso sistema? Pelo menos em tese sim. A prática, no entanto, é bem diferente.  

Heleno Cláudio Fragoso, chegou a tratar a matéria, concluindo que, 

infelizmente, devemos dizer que as disposições da lei sobre o trabalho penitenciário 

constituem uma bela e generosa carta de intenção que não está, e dificilmente estará 

algum dia, de acordo com a realidade. A ociosidade é comum e generalizada em 

nossas prisões.42 

                                                 
41 LUKÁCS apud ANTUNES, Ricardo. op.cit., p. 144. 
42 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Parte Geral. Editora Forense, 1993, p. 298. 
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Como tivemos a oportunidade de afirmar anteriormente, a Lei de Execução 

Penal brasileira é bastante avançada para sua época, tendo inclusive antecipado 

alguns pontos em relação à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, o trabalho do 

preso recebe diversas disposições vanguardistas na LEP, não se podendo reclamar 

por falta de regulamentação. 

O problema reside na efetivação dessas regras e na concretização dos 

direitos do preso, problema esse que poderia ser resolvido com uma política criminal de 

prevenção, ao invés de uma política de repressão absoluta, tão aclamada atualmente 

por grandes parcelas da sociedade. 

Acreditamos que uma tentativa de aplicar os fundamentos da reabilitação 

através da educação e do trabalho seria um avanço rumo à paz social tão almejada por 

todos. Isto porque, o trabalho serve para afastar o condenado da inércia, do 

ostracismo, dos pensamentos negativos e faz, talvez, com que venha a recuperar sua 

auto-estima e valorização como ser humano. 

Assim, as lições que podemos extrair de José Antônio Paganella Boschi e 

Odir Odilon Pinta da Silva, citado em Agravo do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 

Gerais:43 

 

Todo ser humano, uma vez capacitado à atividade laboral para a manutenção 

de sua própria subsistência e sua perfeita integração na sociedade, de onde é 

produto, tem necessidade de fugir à ociosidade através do trabalho. A esta 

regra não escapa o condenado à pena restritiva de liberdade, cujo trabalho, 

como dever social e condição da dignidade humana, terá finalidade educativa e 

produtiva (art. 28 da LEP). Educativa porque, na hipótese de ser o condenado 

pessoa sem qualquer habilitação profissional, a atividade desenvolvida no 

                                                 
43 Agravo nº 450.318-0 da Comarca de Itabirito, Juiz Relator: Alexandre Victor de Carvalho, do Tribunal 
de Alçada do Estado de Minas Gerias, julgado em 3/8/2004. 
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estabelecimento prisional conduzi-lo-á ante a filosofia da Lei de Execução 

Penal, ao aprendizado de uma profissão. Produtiva porque, ao mesmo tempo 

em que impede a ociosidade, gera ao condenado recursos financeiros para o 

atendimento das obrigações decorrentes da responsabilidade civil, assistência 

à família, despesas pessoais e, até, ressarcimento ao Estado por sua 

manutenção. O trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, 

além dessas finalidades, impede que o preso venha, produto da ociosidade, 

desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, 

embrenhando-se, cada vez mais nos túneis submersos do crime, corrompendo-

se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio. 

 

 

 

4.3 O trabalho na Lei de Execução Penal 

Considerada uma das mais avançadas no mundo, se cumprida 

integralmente, a LEP, na prática, certamente propiciaria a reeducação e 

ressocialização de uma parcela significativa da população carcerária atual. 

O Estado tem o direito de exigir que o condenado trabalhe, excetuando-se o 

condenado por crime político44 e o preso provisório45, mas em contrapartida, não pode 

se exceder, evitando a imposição de trabalhos forçados.46 Desta forna, a jornada 

normal de trabalho não será inferior a 6 (seis), nem superior a 8 (oito) horas, com 

descanso nos domingos e feriados.47 

                                                 
44 Art. 200 da LEP. 
45 Art. 31, Parágrafo único, da LEP 
46 Art. 5º, XLVII, c, da CF/88. 
47 Art. 33 da LEP. 
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O trabalho do preso pode ocorrer de duas formas: o trabalho interno,  

dentro do próprio estabelecimento prisional; e o trabalho externo, ou seja, aquele 

exercido fora da prisão. O regramento dessas duas formas de trabalho do preso está 

previsto tanto na LEP quanto no Código Penal, conforme veremos a seguir. 

Tratando-se de regime fechado, o trabalho será em comum, dentro do 

estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do 

condenado, desde que compatíveis com a execução da pena, sendo admissível o 

trabalho externo, em serviços e obras públicas.48 Para o trabalho externo, exige-se, 

além disso, o cumprimento mínimo de um sexto da pena.49 

Em regime semi-aberto, o trabalho é realizado em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar, sendo admissível o trabalho externo, bem como a 

freqüência a cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou 

superior.50 

Embora o trabalho do preso não esteja sujeito ao regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho,51 será ele remunerado, exceto as tarefas executadas como 

prestação de serviço à comunidade52, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior 

a três quartos do salário mínimo.53 

O destino do produto da remuneração está previsto na Lei de Execução 

Penal e deverá atender: a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 

determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à assistência à 

                                                 
48 Art. 34, § 3.° do Código Penal. 
49 Art. 37 da LEP. 
50 Art. 35 do Código Penal. 
51 Art. 28, §2º da LEP. 
52 Art. 30 da LEP. 
53 Art. 29 da LEP. 
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família; c) a pequenas despesas pessoais; 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.54  

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.55  

 

4.3.1 Do trabalho interno 

 

Em se tratando de trabalho interno, ou seja, aquele exercido dentro da 

instituição penitenciária, a sua organização, métodos e atribuição estão submetidos às 

normas da Lei de Execução Penal.  

É importante destacar que o trabalho interno do preso é um dever, previsto 

nos arts. 31 e 39, V, da LEP. Por outro lado, é um direito social assegurado pelo art. 6º, 

da CF, e também um direito do preso, conforme indica o art. 41, II, da LEP. 

O trabalho interno do preso possui duas formas distintas em sua execução: 

o preso pode ser utilizado como mão-de-obra na produção dos mais variados tipos de 

produtos ou na realização de serviços de manutenção e conservação do próprio  

estabelecimento. 

Muitas são as empresas que empregam a mão-de-obra carcerária para 

costurar bolas de couro, chinelos, colocar espiral em cadernos, varetas em guarda-

chuvas, e outros trabalhos similares. O real interesse da maioria dessas empresas é 

mais comercial do que social, pois na verdade não se preocupam em estar contribuindo 
                                                 
54 Art. 29, § l.° da LEP. 
55 Art. 29, § 2.° da LEP 
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para a ressocialização dos condenados, e sim com a lucratividade que terão, tendo em 

vista o baixo custo da mão de obra. 

É oportuno aqui, fazer referência ao sistema de remuneração do preso, 

estabelecido pela LEP e comentado no item anterior. Na prática, o que ocorre é que 

muitas vezes as empresas não fazem o pagamento em pecúnia, e a remuneração 

devida ao preso é paga através de utilidades, como roupas, produtos de higiene e até 

mesmo cigarros.  

Como outra espécie de trabalho interno do preso, há os serviços de 

manutenção e conservação do estabelecimento prisional. À primeira vista, pode-se 

achar que esta forma de trabalho interno seja mais rara, mas na prática, é mais comum 

do que imaginamos. 

É vasta a literatura, tanto acadêmica quanto jornalística, acerca de 

estabelecimentos prisionais que eram e/ou são praticamente “mantidos” pelos próprios 

presos. Podemos citar o relato do Dr. Drauzio Varella, em seu livro Estação Carandiru, 

onde conta suas experiências enquanto médico do então maior estabelecimento 

prisional do Estado de São Paulo.  

Vejamos seu depoimento acerca do assunto: 

 

Justiça seja feita: com exceção das atividades ligadas à segurança, as demais 

tarefas da Casa são executadas pelos presos – cozinham, distribuem as 

refeições, lavam tudo, recolhem toneladas de lixo, consertam e trazem.56 

 

Das palavras do aclamado oncologista paulistano, podemos inferir que o 

Estado muitas vezes lega aos próprios detentos a responsabilidade de cuidar do 

estabelecimento prisional, favorecendo assim o surgimento de uma sociedade paralela 

                                                 
56 VARELLA, Drauzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p 142. 
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à que conhecemos, com regras próprias do regime carcerário e apenas compreendidas 

por quem efetivamente a compõe.   

Mais uma prova de que nem sempre o que é previsto na teoria efetivamente 

ocorre na prática. Ou seja, apesar de a LEP trazer regramentos explícitos acerca do 

trabalho interno do preso, inúmeras são as transgressões a essas regras basilares, 

como os citados casos da remuneração do preso e da manutenção do estabelecimento 

penitenciário. 

 

 

4.3.2 Do trabalho externo 

 

O trabalho externo, conforme dito anteriormente, é aquele efetuado fora dos 

muros da prisão. Tem regramentos próprios e específicos, como por exemplo a 

exigência de cumprimento de um sexto da pena para a sua concessão. 

No entanto, em decisão polêmica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

julgando recurso do Ministério Público do Distrito Federal57, houve o entendimento de 

que o condenado à pena privativa de liberdade tem direito a continuar seu trabalho 

externo, sem recolher-se à prisão, com base em avaliação subjetiva do apenado.  

Afirmou em sua decisão o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro que se a 

personalidade do condenado recomendar, urge permitir o trabalho externo ainda que 

não superado o regime fechado. Só assim, socialmente, a decisão atenderá a 

finalidade da pena - reintroduzir o delinqüente ao meio social de modo a que se 

conduza de acordo com as exigências do Direito. 

                                                 
57 Recurso Especial n. 167.332/DF - 29/10/98 
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A decisão do STJ, embora contrária à Lei de Execução Penal, que, como 

vimos, reza no seu artigo 37 a necessidade de o condenado cumprir no mínimo um 

sexto da pena para que possa auferir da vantagem do trabalho externo, traduz 

aplicação do princípio da intervenção mínima, ou seja, o direito penal deve ser a ultima 

ratio no combate a atos contrários à boa convivência em sociedade, e a pena de prisão 

deve ser reservada para os casos mais graves ou nas hipóteses em que os meios 

alternativos se tornem insubsistentes. 

Em seu voto, no Acórdão referido, o Ministro Vicente Leal, sustentou que 

não se pode deixar de considerar a gravidade da crise pela qual passa o sistema 

penitenciário brasileiro, que se perpetua a cada nova rebelião carcerária, sem que os 

governantes responsáveis pelas providências no sentido de minimizar o drama humano 

dos presídios parem para uma reflexão e uma tomada de posição. A sociedade 

perplexa assiste a cada rebelião carcerária, onde vidas são ceifadas, pessoas são 

feridas e mortas e não se toma qualquer providência. O Judiciário impotente fica a ver 

o drama carcerário sem poder tomar uma atitude. O Juiz das execuções quando ousa 

adotar uma postura que se situa dentro de um princípio programático do nosso 

sistema, que é o da recuperação do homem, não pode sofrer reprimenda. Não que se 

estenda essa decisão como uma construção jurisprudencial, mas que se situe essa 

decisão como uma solução para o caso específico. 

Parece-nos acertada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois, além 

de garantir que o trabalho do preso possa ser exercido, ainda traz menos dificuldades 

ao Estado, que, ao liberar o preso a realizar trabalhos externos, não terá que financiar 

tantos programas de trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais, podendo 

redirecionar seus recursos para a melhoria do próprio aparato prisional, que encontra-

se em péssimas condições. 
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4.3.3 Da remição 

 

Seguindo a análise do tema relativo ao trabalho do preso, surge a questão 

da remição, que passa a abreviar parte da pena do condenado por meio de seu 

trabalho, servindo de estímulo para o trabalho do preso. 

Neste diapasão a Lei de Execução Penal trata do instituto da remição 

através do trabalho, ao dispor em seu artigo 126: o condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de 

execução da pena. 

O tempo remido deve ser somado ao tempo de pena cumprida. A remição 

se dá pelo trabalho, estudo, participação na reeducação e reinserção social, e decorre 

de elementos subjetivos e objetivos. O objetivo consiste na dedução dos dias remitidos 

e o subjetivo na participação do presidiário em sua reeducação e readaptação social. 

Apesar de a Lei de Execução Penal estabelecer um mínimo e máximo de 

horas diárias de trabalho, há três correntes que discutem o direito à compensação de 

horários. A primeira argumenta que, podendo o preso efetuar a compensação, ele 

trabalharia somente quando lhe agradasse e pelo tempo diário que desejasse. A 

segunda diz que se deve vedar a compensação, porém tal não se aplica caso o 

presidiário seja compelido a trabalhar fora do horário normal ou por tempo superior ao 

da jornada normal. Por fim, a terceira diz que não deve ser rigorosa a mensuração da 

jornada diária, pois ela é indicativa e pode ser alterada. 

Acreditamos ser mais acertada a segunda corrente, que consegue conciliar 

tanto as disposições legais da LEP, quanto as possíveis eventualidades que obriguem 
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o preso a trabalhar em horário diverso ou extraordinário, não lhe prejudicando, tendo 

em vista a possibilidade de compensação das horas trabalhadas. 

Havendo algum acidente de trabalho, em que o presidiário fique 

impossibilitado de trabalhar, ele continuará a usufruir da remição.58 Porém, se o detento 

ou recluso provocar o acidente dolosamente cometerá falta grave,59 não se 

beneficiando da remição durante o afastamento e sofre a perda dos dias remidos.60 

Ainda que o acidente ocorra por culpa, e não por dolo, a atividade continua a ser ilícita 

e, portanto, ficará obstaculizada a remição pelo tempo em que não trabalhar. Neste 

ultimo caso, porém,  o detento não comete falta grave. 

Doutrinariamente, existe até o entendimento de que, caso o preso queira 

trabalhar e o Estado não lhe proporcione condições, será possível até mesmo que se 

aplique o instituto da remição. Assim, o entendimento do Professor Celso Delmanto, 

tratando que dadas as nossas péssimas condições carcerárias, não será incomum o 

condenado querer trabalhar e o Estado não lhe dar condições para isso. Nesta 

hipótese, desde que comprovadas essas circunstâncias, entendemos que o condenado 

fará jus à remição.61 

Através da remição podemos perceber como é de interesse do Estado que 

haja a ressocialização do preso, pois, além de possibilitar-lhe o trabalho dentro e fora 

do estabelecimento prisional, ainda garante-lhe que, a cada três dias trabalhados, 

poderá remir um dia de pena a ser cumprida. 

A remição, portanto, é um importante estímulo legal ao trabalho do preso, 

que pode, ao mesmo tempo, diminuir a sua estada no estabelecimento prisional e 

                                                 
58 Art. 126, § 2° da LEP 
59 Art. 50, da LEP 
60 Art. 127 da LEP 
61 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000, p. 75. 
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exercer atividade que irá ocupar seu tempo, evitando assim que se aperfeiçoe na “arte 

do crime”, e que lhe dará oportunidade de crescer moral e profissionalmente, 

possibilitando maiores chances de ter uma vida digna e honesta ao deixar a prisão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem os passos iniciais do período humanitário do Direito Penal, talvez não 

pudéssemos hoje sentir a chegada dos tempos das observações científicas da 

personalidade do delinqüente, momento em que as ciências sociais e biológicas 

exercem relevantíssimo papel nas decisões dos juízes que aplicam a sanção ou 

acompanham a fase da individualização da pena. 

Como vimos, o regime penitenciário, segundo a concepção dominante, deve 

ser aplicado com a finalidade de alcançar a reforma do detento e sua incorporação à 

vida social, sem estigma e sem perseguições. 

Desde o momento da elaboração da sentença, o juiz não se deve voltar 

somente para o passado do criminoso, mas, sobretudo, pensar a internalização dos 

valores da vida carcerária, no porvir de um homem livre. Mesmo que seja necessária a 

prisão, não se deve proceder com o embrutecimento de quem um dia voltará à 

convivência social. 

A Lei de Execução Penal e a Constituição Federal traçam os caminhos que 

devem ser seguidos para reintegrar o condenado ao convívio social. Ocorre que, o que 

vemos diariamente é completamente o contrário. Prisões abarrotadas, fugas, rebeliões 

e ausência total de perspectivas para os detentos. 

É preciso trazer da teoria à prática o reconhecimento de que o condenado é 

homem-pessoa e não mero ser coisificado, sem capacidade de iniciativa. É preciso ter 

em mente que, muito embora esteja o condenado submetido ao poder da autoridade 

judiciária, esse poder encontra certos limites estabelecidos obrigatoriamente pelos 

próprios direitos subjetivos e interesses legítimos.  



55 

O ideal é conseguir a reinserção social e moral, com a observância plena 

dos direitos concernentes aos condenados e da justa cobrança dos seus deveres sem 

os excessos habituais. 

Diante da impossibilidade de se confeccionar um programa especial de 

tratamento particular para cada indivíduo, pelo menos deve ser possível fazer com que 

cada condenado aproveite ao máximo as vantagens oferecidas pelo regime 

penitenciário, que tem obrigações de fazer prevalecer o respeito aos direitos 

constitucionais, aos direitos humanos e às necessidades naturais. 

Se a política criminal moderna é uma política de reintegração social, só pode 

auferir bom resultado, na medida em que o delinqüente toma consciência na prisão, de 

que o fim natural da pena será a reconquista de sua liberdade. 

Nesse sentido, continuamos acreditando que garantir o trabalho e a 

educação aos presos é o melhor meio para propiciar sua recuperação, sendo seu 

passaporte para a reinserção social. 
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