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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa à importância dos direitos do preso, assegurado pela LEP, 
constante do título dos direitos e garantias fundamentais. Foi buscando preservar a 
dignidade do preso no cumprimento da pena privativa de liberdade, que o nosso 
legislador penal procurou conceder todos os direitos a pessoa humana não atingida 
pela perda de liberdade. São fatores como a superlotação, a falta de recursos e a 
corrupção que concorre para a decadência do Sistema Penitenciário Nacional. Tudo 
isso contribui para o desrespeito ao preso, gerando ambiente de promiscuidade e 
marginalização nas cadeias,impedindo a ressocialização do apenado e a 
criminalização do inocente que aguarda julgamento detido provisoriamente. O 
presente trabalho objetiva avaliar e comparar o cumprimento da Lei Execução Penal 
(LEP), especificamente em seu capítulo IV, seções I e II, que trata dos direitos e 
deveres dos presos, em estabelecimentos prisionais.   
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INTRODUÇÃO 

 

A metodologia está na pesquisa e coleta de informações, portanto, através de 

levantamento bibliográfico em livros de Direito e em periódicos que abordem o tema 

em questão. 

 Neste trabalho atenta-se, então, para ser discutido e para relevância do tema 

de sua importância, pois se trata dos direitos do preso, além das obrigações legais 

inerentes ao seu particular Estado, o condenado deve submeter-se a um conjunto de 

normas de execução da pena. 

Este trabalho tem o objetivo principal de discutir à cerca dos direitos do preso, 

ou melhor, a garantia dos deveres do preso. 

No primeiro passo trataremos sobre o direito de punir, que tem por finalidade 

essencial proteger os valores mais importantes dos indivíduos e da sociedade em 

geral. 

No mesmo capítulo, abordo também sobre a finalidade do direito penal que é 

a proteção de bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da pena, 

a função do direito penal e sobre os sistemas prisionais, serão analisados, de cada 

um desses, seus conceitos, aspectos históricos e suas aplicabilidades no processo 

penal.   

De certo modo a pesquisa também deseja reafirmar os valores do Estado 

Democrático de Direito, tem por finalidade essencial de proteger os indivíduos e até 

mesmo a sociedade em geral. 

O segundo capítulo expõe sobre os direitos do preso e os deveres do preso, 

de modo que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todos integridade física e moral e estabelecendo que os 

direitos são importantes e necessários para que o preso possa cumprir sua pena a 

fim de ser submeter à sanção disciplinar imposta. 

Por fim, constituem deveres do condenado os cuidados necessários à higiene 

pessoal e asseio da cela e conservação dos objetos de uso pessoal. 

No terceiro capítulo analisar atuação do regime disciplinar diferenciado, a 

pena como castigo, o uso de algemas e presunção de inocência e exame 

criminológico para concessão de benefícios. 



 
 

No que tange o regime disciplinar diferenciado é fundamental que a lei, 

atenda as peculiaridades regionais e como a restrição de acesso aos meios de 

comunicação e de informação e o agendamento prévio para entrevista com seu 

advogado. No caso do uso de algemas, tem por objetivo, informar que o uso 

desnecessário e abusivo de algemas fere a Constituição. 

No último tópico, adentramos nas questões sobre o exame criminológico para 

concessão de benefícios, sendo abordado, o resguardo da defesa social, e o 

constrangimento ilegal flagrante à liberdade de locomoção do condenado. 

Ao final, é importante que se esclareça que não temos o intuito de esgotar o 

tema em questão, pois sabemos a sua importância, seja preciso ser compreendida.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
                                                           
 
 

Capítulo I 
 
 
 
 
 
 

1- Direito de Punir 
           
 
 
 
 

1.1- Evolução Histórica 
 
 

Vamos revelar o conceito doutrinário a cerca dos direitos do preso.  

Cesare Beccaria1 exibi o seguinte conceito: 

 

Toda lei que se afaste deles encontrará sempre resistência contrária, 
que acabará vencendo, da mesma forma que uma força, embora, 
mínima, aplicada, porém, continuamente, vencerá qualquer movimento 
aplicado com violência a um corpo. 
 
 

O preceito primário dá ao Estado o direito de punir (jus puniendi) o infrator 

da norma mediante a aplicação do preceito secundário, como expressar 

Fernando Capez2: 

 

No momento em que é cometida uma infração, esse poder, até então 
genérico, concretiza-se, transformado-se numa pretensão 
individualista, dirigida especificamente contra o transgressor. 
 
 

                                                 
1 CESARE,Beccaria.Dos Delitos e Das Penas.2.Ed.Revista dos Tribunais,1997.p.28 
2 CAPEZ,Fernando.Curso de Direito Penal.São Paulo:Saraiva,2008.pp.1 -2 



 
 

É fundamental que se faça uma passagem a respeito do direito de punir 

doutrinária, como o Direito Penal tem por finalidade essencial proteger os 

valores mais importantes dos indivíduos e da sociedade em geral. 

Tais valores são chamados bens jurídicos penais, entre os quais se 

destacam: vida, liberdade, propriedade, integridade física, honra, patrimônio 

público. Nesse passo, é indispensável mencionar que Cesare Beccaria3, sobre 

o direito: 

 

 

Foi, portanto, a necessidade, que impeliu os homens a ceder parte da 
própria liberdade. É certo que cada u só quer colocar no repositório 
público a mínima porção, possível, apenas a suficiente, para induzir os 
outros a defendê-lo. O agregado dessas míninas porções possíveis é 
que forma o direito de punir. O resto é abuso e não se justiça, é fato, 
mas não direito. A palavra direito não se opõe à palavra força, mas a 
primeira é antes uma modificação mais útil para a maioria. Por  justiça 
entendo o vínculo necessário para manter unidos os interesses 
particulares, que, do contrário, se dissolveriam no antigo estado de 
insociabilidade. Todas as penas que ultrapassarem a necessidade de 
conservar esse vínculo são injustas pela própria natureza. 
 
 
 
 
 

1.2 - Finalidade do Direito Penal 

 

 

Como ressalta Rogério Greco4 sobre a finalidade do direito penal nas 

doutrinas a seguir: 

 

É proteger os bens mais importantes e necessários para a própria 
sobrevivência da sociedade (...) 
 
 
 

Podemos assinalar a opinião de Luiz Regis Prado citado por Rogério 

Greco5, sobre finalidade do direito penal adverte: 

 

                                                 
3 CESARE,Beccaria.Dos Delitos e Das Penas.2.Ed.Revista dos Tribunias,1997.p.29 
4 GRECO,Rogério.Curso de Direito Penal.São Paulo:Impetus,2008.p.3 
5 Ibid.p.3 



 
 

(...) o pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato 
e primordial do Direito Penal radica na proteção de bens jurídicos-
essenciais ao indivíduo e à comunidade. 
 
 
 

Podemos apresentar a opinião do nobre Nilo Batista citado por Rogério 

Greco6 em que diz: 

 

(...) a missão do Direito Penal é a proteção de bens jurídicos, através 
da cominação, aplicação e execução da pena. 
 
 
 
 

Neste caso, a pena, portanto, é simplesmente o instrumento de coerção 

de que se vale o Direito Penal para a proteção dos bens, valores e interesses 

mais significativos da sociedade. Assim, já que a finalidade do Direito Penal, 

como dissemos, é proteger bens essenciais à sociedade, quando esta tutela 

não mais se faz necessária, ele deve afastar-se e permitir que os demais 

ramos do Direito assumam, sem a sua ajuda esse encargo de protegê-los. 

Nas palavras de Guillermo Portilla Contreras, para Jakobs, citado por 

Rogério Greco7, observou a simples colocação da finalidade do Direito Penal: 

 

 

                   (...) o essencial no Direito Penal não é a proteção de bens jurídicos 
senão a proteção de normas, dado que os bens se convertem em 
jurídico no momento em que são protegidos normalmente; e continua 
dizendo que o delito já não se caracterizará pelo conceito de dano 
social, senão pelo de infidelidade ao ordenamento, e a pena cumprirá a 
missão de confirmar o mandato jurídico como critério orientador das 
relações sociais. 

 

 

Conclui-se que se o Direito Penal tem por fim proteger bens jurídicos, não 

pode ocorrer à criação típica sem que bem esteja por ele tutelado. 

Como ressalta Rogério Greco8, sobre a finalidade do Direito Penal: 

 

A finalidade do Direito é a proteção dos bens jurídicos mais 
importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade.  

                                                 
6 Ibid.p.3 
7 Ibid.p.4- 5 
8 Ibid.p.1 



 
 

Para efetivar essa proteção utiliza-se da cominação, aplicação e 
execução da pena. A pena não é a finalidade do Direito Penal. È apenas 
um instrumento de coerção de que se vale para a proteção desses 
bens, valores e interesses mais significativos da sociedade. Não se 
admite, portanto, a criação de qualquer tipo penal incriminador onde 
não se consiga apontar, com precisão, o bem jurídico que por 
intermédio dele pretende-se proteger. 
 

 

Segundo Paulo Queiroz9, sobre a finalidade do Direito Penal: 

 

 

Além disso, semelhante perspectiva isola o direito penal, em função, 
do direito em sua totalidade, correndo o perigo de encontrar os 
componentes da infração na forma preponderante da pessoa do autor, 
e não em sua ação, ou seja, prefere-se o direito penal do autor ao 
direito penal do fato, quando o correto seria perseguir que o 
destinatário da norma se abstivesse simplesmente de violá-la, 
independentemente de aderir intimamente ao seu comando. Ademais, 
pretender o fortalecimento dos sentimentos jurídicos implica confundir 
instâncias distintas de controle social: a moral e a jurídica.  
 
 
 

          A pena como um fim em si mesmo, como realização da justiça, como 

expiação de um mal, por razões de outra ordem, já justificada pelo de o agente 

ter cometido um crime, que e ser punido independentemente das ações 

preventivas ou utilitárias. 

         Podemos examinar as palavras de Paulo Queiroz10 a respeito da 

finalidade da pena: 

 

A pena se justifica assim quia peccatum est. Mas issi não significa que 
eventualmente não cumpra funções, entende-se apenas que as 
possíveis finalidades da pena são irrelevantes para sua justificação 
porque nada têm a ver com a sua natureza, com a sua ratio essendi. 
Portanto, para as terias absolutas a pena estaria justificada com ou 
sem finalidades preventivas, motivo pelo qual razões de utilidade 
política ou social passam ao largo do interesse de autores como 
IMANNUEL KANT e GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, como 
principais nomes, que assim justificam o direito de punir.  
 
 
 

O direito de que aí se trata não é o direito como ele é, mas e praticamente 

como deve ser. Como tal fundamentação do direito de punir não tenha 

                                                 
9 QUEIROZ,Paulo. Funções do Direito Penal.São Paulo:Revista dos Tribunais,2008.p.43 
10 Ibid.p.21- 22. 



 
 

correspondência na realidade jurídica, e não perde o seu significado e seu 

valor. 

Para melhor compreensão do conhecimento da finalidade da pena o 

pensamento de Paulo Queiroz11, diz que: 

 

 

A finalidade da pena, em suas várias versões, é a prevenção de novos 
delitos em caráter geral e/ou especial. As teorias de prevenção geral se 
subdividem em prevenção geral positiva e prevenção geral negativa. 
Também as teorias da prevenção especial se subdividem em positiva e 
negativa.   
 
 
 

Entendemos que o direito penal não pode perseguir o aperfeiçoamento 

ético/moral do delinqüente, nem tampouco como se fosse um pecador, como 

expressa Paulo Queiroz12: 

 

 

Finalidade da pena, para FEUERBACH, é algo menos ambicioso: que 
os criminosos, reais ou potenciais, abstenham- se de praticar delitos, 
independentemente de mudarem seus valores. Quer-se a só abstenção 
da prática de crimes, nada mais. E, no caso de cometimento, seus 
autores devem ser castigados. A finalidade da pena e medidas de 
seguranças era prevenir de modo eficaz a prática de futuros delitos, 
conformes as peculiaridades de cada infrator. Assim, finalidade da 
pena para os delinqüentes ocasionais, que não precisam de correção, 
é a advertência (função de advertência ou de intimação); para os que 
precisam de correção, é ressocializá- lo como a educação durante a 
execução penal (função ressocializadora), para o delinqüente 
incorrigível ou habitual, é torná- lo inócuo por tempo indeterminado 
(função de inocuização), enquanto durasse a necessidade “ 
inocuizadora”. 
 
 
 
 

1.2- Função do Direito Penal 
 
 
 

 
1.3.1- Função da Pena na Legislação Penal Brasileira 
 

                                                 
11 QUEIROZ,Paulo.Funções do Direito Penal.São Paulo: Revista dos Tribunais,2008.p.34 - 35  
12 Ibid.p.36 
 



 
 

Na legislação brasileira, como de qualquer legislação penal, mostra 

claramente opção político-criminal do legislador pelo pragmatismo, não se 

identificando filiação a qualquer teoria da pena em particular. Segundo o 

processualista Paulo Rangel13: 

 

 

No ordenamento jurídico-penal brasileiro, encontram-se manifestações 
das mais diversas tendências: liberais, antiliberais, instrumentais, 
simbólicas, etc. 
 
 
 
 

1.4 - Sistemas Prisionais 
 
 

 
Neste sistema, dizemos que a pena de prisão, será a privação da 

liberdade como pena principal, de fato um avanço na triste história das penas.  

De acordo com Manoel Pedro Pimentel citado por Rogério Greco14, a 

pena de prisão: 

 

(...) “teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, como punição 
imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se 
recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à 
meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se 
assim com Deus.” 
 
 
 
 

1.4.1 - Sistema Pensilvânico 
 
 

 
O sistema pensilvânico conforme preleciona Cezar Roberto Bitencourt 

citado por Rogério Greco15: 

 

(...) também conhecido como celular; o preso era recolhido à sua cela, 
isolado dos demais, não podendo trabalhar ou mesmo receber visitas, 
sendo estimulado ao arrependimento pela leitura da Bíblia. Esse 
sistema recebeu inúmeras críticas, uma vez que, além de 

                                                 
13 QUEIROZ,Paulo.Funções do Direito Penal.São Paulo: Revista dos Tribunais,2008.p.76 
14 GRECO,Rogério.Curso de Direito Penal.São Paulo: Impetus,2009.p.494 
15 Ibid.p. 494 



 
 

extremamente severo, impossibilitava a readaptação social do 
condenado, em face do seu complexo isolamento. 
 
 
 
 

1.4.2- Sistema Auburniano   

 

 

O sistema auburniano, em virtude de que a penitenciária constituída na 

cidade de Auburn, no Estado de Nova York, no ano de 1818, como diz Cezar 

Roberto Bitencourt citado por Rogério Greco16: 

 

 

Menos rigoroso que o sistema anterior, permitia o trabalho dos presos, 
inicialmente, dentro de suas próprias celas e, posteriormente, em 
grupos. O isolamento noturno foi mantido. Uma das características 
principais do sistema auburniano diz respeito ao silêncio absoluto que 
era imposto aos presos, razão pela qual também ficou conhecido como 
Silent system. 
 
 
 

1.4.3 - Sistema Progressivo 

 

O sistema progressivo inglês, que surgiu no início do século XX, como 

expressa Alexander Maconochie citado por Rogério Greco17: 

 

 

(...) impressionando com o tratamento desumano que era destinado 
aos presos degredados para a Austrália, resolveu modificar o sistema 
penal. Na qualidade de direito de um presídio do condenado de 
Narwich, na ilha de Norfolk, na Austrália Maconochie cria um sistema 
progressivo de cumprimento das penas, a ser realizado em três 
estágios.No primeiro deles conhecido como período de prova, o preso 
era mantido completamente isolado, a exemplo do que acontecia no 
sistema pensilvânico;como progressão ao primeiro estágio, era 
permitido o trabalho comum, observando-se o silêncio absoluto, como 
preconizado pelo sistema auburniano, bem como o isolamento 
noturno,”passando depois de algum tempo para as chamadas public 
Work-houses, com vantagens maiores, ”o terceiro período permitia o 
livramento condicional”. 
 
 
  

                                                 
16 Ibid.p.495 
17 GRECO, Rogério.Curso de Direito Penal.São Paulo: Impetus,2009.p.495 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capítulo II 

 

 

 

 

2 - Direitos do Preso 

 

 

De acordo com artigo 41 está elencado um vasto rol que convencionou 

denominar direitos do preso. Os direitos humanos do preso estão previstos em 

vários documentos internacionais e nas Constituições Modernas. O preso 

conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a 

todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. (Art. 38 do 

CP). 

De fato o preso não só tem deveres a cumprir, mas é sujeito de direitos, 

que devem ser reconhecidos e amparados pelo Estado. O recluso não está 

fora do direito, pois encontra-se numa relação jurídica em face do Estado, e 

exceto os direitos perdidos e limitados a sua condenação, sua condição jurídica 

é igual à das pessoas não condenadas. São direitos e deveres que derivam da 

sentença do condenado com relação à administração penitenciária.  

Segundo Renato Marcão18 sobre os direitos do preso: 

  

Referido rol é apenas exemplificativo, pois não esgota, em absoluto, os 
direitos da pessoa humana, mesmo daquela que se encontra presa, e 
assim submetida a um conjunto de restrições. Também em tema de 
direitos do preso, a interpretação que se deve buscar é a mais ampla, 
no sentido de que tudo aquilo que não constitui restrição legal, 

                                                 
18 MARCÃO,Renato.Curso de Execução Penal.6.ed. Rev e Atual.São Paulo: Saraiva,2008.p.32 



 
 

decorrente da particular condição do encarcerado, permanece como 
direito seu. Deve-se buscar, primeiro, o rol de restrições. O que nele 
não se inserir será permitido, e, portanto, direito seu. Direito, é certo, 
que deverá ser interpretado tomando-se por base sua condição de 
pessoa humana, ainda que sujeita às restrições permitidas no 
ordenamento jurídico. É preciso ter lógica e coerência na interpretação 
das regras proibitivas, seja para impedir ou permitir a prática de 
determinada conduta. 
 
 
 

A todo o momento testemunhamos, pelos meios de comunicação, a 

humilhação e o sofrimento daqueles que por algum motivo se encontram em 

nosso sistema carcerário. Embora os presos provisórios, ainda aguardam 

julgamento nas cadeias públicas. 

Constituem direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário; 

atribuição de trabalho e sua remuneração; previdência social; constituição de 

pecúlio; proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 

descanso e a recreação; exercício das atividades profissionais, intelectuais, 

artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 

pena; assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; entrevista pessoal e 

reservada com o advogado; visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dias determinados; chamamento nominal; igualdade de tratamento 

salvo quanto às exigências da individualização da pena; audiência especial 

com o diretor do estabelecimento; representação e petição a qualquer 

autoridade, em defesa de direito; 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; atestado de pena a cumprir, 

emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária 

competente.  

Como ressalta Rogério Greco19 sobre os direitos do preso: 

 

 

Na verdade, temos problemas em toda a federação. Motins, rebeliões, 
mortes, tráfico de entorpecentes e de armas ocorrem com freqüência 
em nosso sistema carcerário. A pena é um mal necessário. No entanto, 
o Estado, quando faz valer o seu ius puniendi, deve preservar as 
condições mínimas de dignidade da pessoa humana. O erro cometido 
pelo cidadão ao praticar um delito não permite que o Estado cometa 

                                                 
19 GRECO,Rogério.Curso de Direito Penal.São Paulo:Impetus,2009.p.517 



 
 

outro, muito mais grave, de tratá-lo como um animal. Se uma das 
funções da pena é a ressocialização do condenado, certamente num 
regime cruel e desumano isso não acontecerá. As leis surgem e 
desaparecem com a mesma facilidade. Direitos são outorgados, mas 
não são cumpridos. 
 
 
 

Os direitos são importantes e necessários para que o preso possa cumprir 

sua pena a fim de ser futuramente, reinserido no convívio social. 

O Estado faz de conta que cumpre a lei, mas o preso, que sofre as 

conseqüências pela má administração, e a única coisa que pode pensar dentro 

daquele ambiente imundo, fétido, enfim, desumano. 

Podemos examinar as palavras de Julio Fabbrini Mirabete20 a respeito 

dos direitos do preso: 

 

 

O interesse atual pelos direitos do preso ,é, de certa forma, um reflexo 
do movimento geral de defesa dos direitos da pessoa humana. 
Ninguém ignora que os presos, em todos os tempos e lugares, 
discriminações quando submetidas aos cuidados de guardas ou 
carcereiros de presídios, violando-se assim aqueles direitos 
englobados na rubrica de “direitos humanos”. Definem-se estes como 
os direitos que naturalmente correspondem a cada pessoa pelo 
simples fato de serem seres humanos e em razão da dignidade a tal 
condição e às de liberdade, segurança, igualdade, justiça e paz em que 
toda pessoa deve viver e atuar. 
 
 
 

O preso, mesmo após a condenação, tem todos os direitos que não foram 

atingidos pelo internamento prisional.  A execução da pena deve estar atribuída 

pelo ordenamento jurídico, por essa razão, cumpre determinar, a condição 

jurídica do preso a fim de que a execução possa assemelhar-se às relações da 

vida normal. A luta contra os efeitos nocivos da prisionalização, sem que a 

garantia jurídica dos direitos do condenado, como o reconhecimento dos 

direitos da pessoa presa uma exigência fundamental e meio da execução  

penal. Qualquer dos direitos humanos, os direitos do preso são invioláveis, 

imprescritíveis e irrenunciáveis.  

 

 

 

                                                 
20 MIRABETE,Julio Fabbrini.Execução Penal.São Paulo: Atlas,2007.p.118 



 
 

2.1- Respeito à Integridade Física e Moral 

 

 

Os direitos humanos fundamentais do homem (vida, saúde, integridade 

corporal e dignidade humana), são os mais importantes, para que serve de 

suporte ao demais. 

De acordo com o art.5º, XLIX, da Carta Magna, estão proibidos os maus-

tratos e atentam contra a dignidade da pessoa. 

Podemos assinalar a opinião de Julio Fabbrini Mirabete21 sobre o respeito 

à integridade física e moral: 

 

 

Ainda que seja difícil desligar esses direitos dos demais, pois dada sua 
natureza eles se encontram compreendidos entre os restantes, é 
possível admiti-los isoladamente, estabelecendo, como faz a lei, as 
condições para que não sejam afetados. Em todas as dependências 
penitenciárias, e em todos os momentos e situações, devem ser 
satisfeitas as necessidades de higiene e segurança de ordem material, 
bem como as relativas ao tratamento digno da pessoa humana que é o 
preso. 
 
 
 
 

2.2 - Alimentação e Vestuário 

 

 
 

 Todo preso tem o direito a alimentação e vestuário. Embora a regra em 

geral da preservação da saúde e a vida do preso, necessário a existência dos 

demais direitos. 

Podemos apresentar a opinião do doutrinador Julio Fabbrini Mirabete22: 

 

Deve a administração, assim, de um lado, proporcionar ao preso 
alimentação controlada, convenientemente preparada e que 
corresponda em quantidade e qualidade às normas dietéticas e de 
higiene, tendo em conta o seu estado de saúde, e, de outro, vestuário 
apropriado ao clima, para que não lhe seja prejudicada a saúde ou a 
dignidade. 
 
 

                                                 
21 Ibid.p.119 
22 Ibid.p.120 - 121 



 
 

2.3 - Atribuição de Trabalho  

 

 

O trabalho do preso é uma das formas mais visíveis de levar a efeito a 

ressocialização. A lei de execução penal afirma que o condenado, está 

obrigado ao trabalho interno na medida de suas aptidões e capacidade. 

Como ressalta Julio Fabbrini Mirabete23 a respeito à atribuição de 

trabalho: 

 

Como o preso, por seu status de condenado em cumprimento de pena 
privativa de liberdade, não pode exerce a atividade laborativa em 
decorrência da limitação imposta pela sanção, incube ao Estado o 
dever de atribuir- lhe o trabalho que deve realizar no estabelecimento 
prisional.  
 
 
 

Segundo Rogério Greco24 à atribuição de trabalho: 

 

 

A experiência demonstra que nas penitenciárias onde os presos não 
exercem qualquer atividade laborativa o índice de tentativas de fuga é 
muito superior aos daqueles onde os detentos atuam de forma 
produtiva, aprendendo e trabalhando em determinado ofício. Além da 
importância psicológico-social que o trabalho traz ao preso, o 
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto 
poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. 
 
 
 
 

2.4- Previdência Social 

 

 

É fundamental que o direito do preso tem a obtenção dos benefícios da 

previdência social, embora é um dever do preso e devendo ser ele similar ao 

trabalho livre e incluindo aqueles derivados de acidente do trabalho. 

Não se pode impedir o preso dê andamento aos procedimentos judiciais e 

administrativos referentes à previdência social.  

                                                 
23 Ibid.p.121 
24 GRECO,Rogério.Curso de Direito Penal.São Paulo:Impetus,2009.p.519 



 
 

Podemos examinar as palavras de Julio Fabbrini Mirabete25 a respeito da 

previdência social: 

 

 

Questão controvertida é certamente o direito do preso de valer- se dos 
benefícios da previdência social, em que se deve incluir, forçosamente, 
o referente à aposentadoria, quando todos reconhecem que o Estado 
não está aparelhado materialmente sequer para assistir o homem livre 
que está desempregado. Evidentemente, o direito do preso à 
aposentadoria das leis pertinentes à previdência social, dado seu 
caráter peculiar, não sendo o dispositivo auto-aplicável nessa 
hipótese. Ademais, com a lei de execução penal não prevê a 
possibilidade de descontar-se coativamente da remuneração do preso 
que, voluntariamente, contribuir para a previdência social, nos termos 
da legislação especifica, no que se refere a seu trabalho prisional. 
 
 
 
 

2.5- Descanso e Recreação  

 

 

         O preso que trabalha que se descuidar de que são também necessários 

para ele os momentos de descanso e recreação. Mesmo prevendo uma 

jornada normal de trabalho entre seis e oito horas e considerando os períodos 

de descanso, o preso tem bastante tempo livre nas prisões, normalmente 

destinado ao ócio. 

Como preleciona Julio Fabbrini Mirabete26 sobre o descanso: 

 

 

Os momentos de repouso são necessários, não se confundindo com a 
simples ociosidade, porque, diversamente dela, é tão-somente uma 
necessária interrupção da atividade laborativa. A execução ou 
exercício de uma atividade, principalmente no caso do trabalho, exige 
esforço, e a intensidade ou a duração dele produz um estado físico ou 
psíquico de tensão e fadiga. 
 
 
 

Como preleciona Julio Fabbrini Mirabete27 sobre a recreação: 

 

                                                 
25 Ibid.p.121 
26 Ibid.p.122 
27 Ibid.p.122 



 
 

Entre os meios de recreação ganha vulto o esporte, incluindo-se a 
ginástica, que não é apenas meio para manter a saúde física e 
psíquica, ou seja, o equilíbrio biopsíquico, mas contribui também para 
a disciplina e a elevação moral do preso, suscitando ou desenvolvendo 
virtudes individuais e sociais, tais como lealdade, serenidade, espírito 
de equipe ou colaboração etc.   
 
 
 
 

2.6 - Proteção contra o sensacionalismo 

 

 

Segundo Julio Fabbrini Mirabete28 a respeito da proteção contra o 

sensacionalismo: 

 

Noticiários e entrevistas que visam não à simples informações, mas 
que têm caráter espetaculoso não só atentam contra a condição da 
dignidade humana do preso, como também pode dificultar sua 
ressocialização após o cumprimento da pena. Pode ainda o 
sensacionalismo produzir efeitos nocivos sobre a personalidade do 
preso. A divulgação e, principalmente, a exploração, em tom 
espalhafatoso, de acontecimentos relacionados ao preso, que possam 
escandalizar ou atrair sobre ele as atenções da comunidade, retirando-
o do anonimato, eventualmente o levarão a atitudes anti-sociais, como 
o fim de manter essa atenção pública em processo de egomania e  
egocentrismo inteiramente indesejável. 
 
 
 
 

2.7 - Entrevista com Advogado 

 

 

Todo preso tem direito de se comunicar com o seu advogado, mesmo que 

esteja sem procuração, detido ou recolhido em estabelecimentos civis ou 

militares, ainda considerados incomunicáveis. 

Podemos apresentar a opinião de Julio Fabbrini Mirabete29: 

 

As comunicações do preso com seu advogado têm especial 
importância no meio penitenciário, dada a importância que tem para 
este essa relação profissional, tanto no caso de estar respondendo a 
uma ação penal, como na hipótese de execução penal. Assim, devem 
ser concedidas as maiores facilidades para essa comunicação 

                                                 
28 Ibid.p.123 
29 Ibid.p.124 



 
 

pessoal, que, por ser reservada, exige que se lhe destine lugar 
apropriado e digno no estabelecimento penitenciário, garantindo o 
sigilo que deve presidir essas relações do cliente com seu procurador 
judicial.  

 

 

 

2.8 - Direito à visita íntima 

 

 

Trata- se de uma forma de aclamar a população carcerária, evitando as 

violências sexuais em prática comum nos grandes presídios. O regime 

penitenciário é o princípio de que o preso não deve romper seus contatos, com 

o mundo exterior e que não sejam debilitadas as relações que o unem aos 

familiares e amigos. 

Podemos examinar as palavras de Guilherme de Souza Nucci30 a respeito 

do direito à visita íntima: 

 

 

Parece-nos, ao menos enquanto não houver lei expressa a respeito, 
seja um costume introduzido no sistema carcerário e, como tal, não 
pode ser arbitrário e discricionariamente aplicado. Concede- se o 
benefício de modo genérico ou nega-se. O que configuraria abuso, por 
parte da direção do presídio, é a seleção de alguns condenados, em 
detrimento de outros, para a obtenção da visita íntima. Nesse caso, 
excepcionalmente, poderia haver a intervenção do juiz da execução 
penal, a fim de corrigir eventuais distorções. 
 

 

 

Como ressalta Julio Fabbrini Mirabete31 sobre visita íntima: 

 

Embora em muitas legislações a visita íntima seja considerada como 
recompensa ou regalia, limitada e gradativa, e concedida apenas aos 
sentenciados de ótimo comportamento, a tendência moderna é a de 
considerá-la como um direito, ainda que limitado do preso. È um 
direito limitada por não ser expresso na lei como um direito absoluto e 
sofrer uma série de restrições por motivos morais, de segurança e de 
boa ordem do estabelecimento. 

 
 

                                                 
30 NUCCI ,Guilherme de Souza: Manual de Direito, 4 ed. Editora Revista dos Tribunais.2008.p.396 
31 Ibid.p.124 



 
 

2.9 - Chamamento Nominal 

 

 

O preso tem o direito de ser chamado por seu próprio nome, de acordo 

com a Lei de Execução Penal. São proibidas, as outras formas de tratamento 

com o preso. 

Nas palavras de Julio Fabbrini Mirabete32, observamos a simples 

colocação do chamamento nominal: 

 

 

A prescrição visa preservar a dignidade humana e a intimidade pessoal 
do preso. O sentido de ressocialização do sistema penitenciário exige 
que o preso seja tratado como pessoa e não coisa, com rótulos que 
têm, por si mesmos, conteúdo vexatório e humilhante. Trata-se, 
portanto, de um direito que corresponde ao preso como pessoa, em 
razão da dignidade inerente a tal condição. 
 
 
 
 

 2.10 - Audiência com o Diretor 

 

 

Um dos direitos do preso é audiência especial com o diretor do 

estabelecimento. 

No entendimento de Julio Fabbrini Mirabete33, a audiência com o diretor:  

 

 

A efetiva observação desse direito possibilita a diminuição de 
discriminações e abuso de poder dos guardas carcerários, e o diretor 
poderá ter maior controle do que se passa no estabelecimento que 
dirige. De posse das informações do preso, a serem comparadas ou 
complementadas pelas dos funcionários, terá ele melhores condições 
de coibir eventuais abusos e diligenciar no sentido de cumprirem-se as 
normas pertinentes à execução penal. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Ibid.p.127 
33 Ibid.p.127 



 
 

 

3 - Deveres do Preso 

 

 

É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na 

prisão, pois está interessado em não sofrer punições. 

De fato não se pode supor que um preso que tem bom comportamento é 

um homem regenerado. 

Constituem deveres do preso: comportamento disciplinado e cumprimento 

fiel da sentença; obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com 

quem deva relacionar-se; urbanidade e respeito no trato com os demais 

condenados; conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga 

ou de subversão à ordem ou à disciplina; execução do trabalho, das tarefas e 

das ordens recebidas; submissão à sanção disciplinar imposta; indenização a 

vitima ou aos seus sucessores; indenização ao Estado, quando possível, das 

despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da 

remuneração do trabalho; higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

conservação dos objetos de uso pessoal. 

Segundo Renato Marcão34, sobre os deveres do preso: 

 

 

Referidas normas, traduzidas em deveres, representam, na verdade, 
um código de postura do condenado perante a Administração e o 
Estado, pressupondo formação ética social muitas vezes não 
condizente com a própria realidade do preso. 
 
 

 
Podemos assinalar a opinião de Julio Fabbrini Mirabete35, sobre os 

deveres do preso: 

 

 

O status de condenado, que deriva da especial relação de sujeição 
criada com a sentença condenatória transitada em julgado, configura 
complexa relação jurídica entre o Estado e o condenado, em que há 
direitos e deveres de ambas as partes a serem exercidas e cumpridas. 
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35 Ibid.p.112 -113. 



 
 

 

Embora as contraprestações às obrigações e limitações da administração, 

devem ser estabelecidas na lei os deveres mínimos elementares que ser 

obedecidos pelos presos e internados. 

De fato a evasão somente se constitua em ilícito penal, em nosso 

ordenamento jurídico quando se utiliza o preso de violência, a fuga do preso é 

um fato antijurídico por ser uma violação do dever. 

É fundamental a principal obrigação legal, inerente ao estado do 

condenado a pena privativa de liberdade, é justamente a de se submeter o 

preso a ela, ou seja, a não procurar furtar-se à pena pela fuga ou evasão. 

 

 

 

3.1 - Especificação dos Deveres 

 

 

O Estado pode ser sujeito do direito de executar a pena, de fato nem é 

preciso que isso conste da sentença. 

É necessário na sentença civil a quem favorece o direito de promover a 

execução, o Estado é sujeito ativo necessário, a qual compete à execução 

penal. 

Como preleciona Julio Fabbrini Mirabete36, sobre a especificação dos 

deveres: 

 

 

 

Os limites desse direito, porém, são traçados pelos termos da 
sentença condenatória, que é o titulo executivo da execução penal. 
Dentro desses limites, além do direito de privar de liberdade o 
condenado pelo tempo determinado, em principio na sentença, a quem 
deve submeter- se o condenado há que se instituir o quadro de direitos 
e deveres do condenado eliminando-se deles, nos limites exatos dos 
termos da condenação, alguns direitos e alguns deveres de que ele era 
sujeito antes da condenação. 
 
 

                                                 
36 Ibid.p.114 



 
 

3.2 - Quadro de Deveres 

 

 

Outros deveres do preso é o de se submeter à sanção disciplinar imposta. 

As faltas disciplinares, de acordo com a moderna orientação penitenciária, 

devem ser relacionadas na lei ou regulamentos. 

Deve o preso acatar a sanção disciplina regularmente imposta e sua 

recusa ou resistência poderá constituir, conforme lei regulamentadora, uma 

nova falta disciplinar, sem prejuízo da execução coercitiva da primeira. 

A indenização à vítima ou os seus sucessores, é a reparação ex-delicto 

prevista tanto na lei penal como civil. 

Por fim, constituem deveres do condenado os cuidados necessários à 

higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento e conservação dos objetos de 

uso pessoal, pode a lei local considerar o não- cumprimento desses deveres 

com a falta disciplinar média ou leve.  

Como ressalta Julio Fabbrini Mirabete 37, sobre o quadro de deveres: 

 

 

Não cumpridos quaisquer dos deveres pelo condenado, constitua ou 
não sua desobediência falta disciplinar, o fato implica demérito do 
preso, vindo em seu prejuízo por ocasião de se aferir a progressão, 
razão que indica ser necessária a comunicação ao diretor do presídio 
de qualquer infração às normas previstas nos arts. 38 e 39 da Lei de 
Execução Penal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Ibid.p.117 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Capítulo III 
 
 
 
 
 
 

3-  Regime Disciplinar Diferença; A pena como castigo. 

  

 

O regime disciplinar diferenciado é para atender as necessidades de 

maior segurança nos estabelecimentos penais e de defesa da ordem pública 

contra criminosos. 

A lei passou a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2003 no Brasil, 

aprimorando normas relativas ao interrogatório e institui o regime disciplinar 

diferenciado (RDD). Baseou-se em experiências efetuadas no estado de São 

Paulo, nas penitências de Avaré, Taubaté e no presídio de segurança máxima 

de Presidente Bernardes. 

De fato são responsáveis por constantes rebeliões e fugas, mesmo 

encarcerados, participam de quadrilhas e organizações criminosas que atuam 

no sistema prisional e no meio social. 

Como ressalta Renato Marcão38, sobre regime disciplinar diferenciado: 

 

 

Conforme a irreparável lição do jurista e magistrado Adeildo Nunes, 
com base no crescimento desenfreado do poder de organização e de 
estrutura física e material das facções criminosas nos grandes e 
médios presídios de São Paulo, seu Secretário de Administração 
Penitenciária, em maio de 201, pela Resolução nº 26, criou em seu 
Estado o denominado Regime Disciplinar Diferenciado, estipulando a 

                                                 
38 MARCÃO,Renato.Curso de Execução Penal.6.ed. Rev e Atual.São Paulo: Saraiva,2008.p.37 



 
 

possibilidade de isolar o detento por até trezentos e sessenta dias, 
mormente os lideres e integrantes de facções criminosas e todos 
quantos o comportamento carcerário exigisse um tratamento 
específico.  

   

 

 

Como diz Julio Fabbrini Mirabete39, sobre regime disciplinar diferenciado: 

 

 

Pela Lei nº 10.792 de 1-12-2003, foi instituído o regime disciplinar 
diferenciado, que não constitui um regime de cumprimento de pena em 
acréscimo aos regimes fechado, semi-aberto e aberto, nem uma nova 
modalidade de prisão provisória, mas sim um regime de disciplina 
carcerário especial, caracterizado por maior grau de isolamento do 
preso e de restrições ao contato com o mundo exterior, a ser aplicado 
como sanção disciplinar ou como medida de caráter cautelar, tanto ao 
condenado como ao preso provisório, nas hipóteses prevista em lei. 
 
 
 
 

Tais valores são as restrições nos termos da Lei de Execução Penal 

caracterizam o regime disciplinar diferenciado: Trata-se de restrições provisórias 

ao exercício dos direitos do preso, o direito à saída da cela por apenas duas 

horas diárias para banho de sol, o recolhimento em cela individual e a limitação 

do direito de visita a duas pessoas, por duas horas, excluídas as crianças. 

Porém, em caso de urgência, a autoridade administrativa pode isolar o 

preso por até 10 dias antes da decisão do magistrado (artigo 60LEP). 

E ainda, o magistrado não pode de ofício incluir um preso no regime 

disciplinar diferenciado, somente com base no requerimento circunstanciado, 

como acima delineado.   

Nesse passo, é indispensável mencionar que a lei que especialmente os 

estabelecimentos penitenciários destinados a presos submetidos ao regime 

disciplinar diferenciado serão dotados, entre outros equipamentos de segurança, 

de bloqueadores de telecomunicação. 

É fundamental que a Lei nº 10.792, atende as peculiaridades regionais, 

como a restrição de acesso aos meios de comunicação e de informação e o 

agendamento prévio para entrevista com seu advogado. 

                                                 
39 MIRABETE,Julio Fabbrini.Execução Penal.São Paulo: Atlas,2007.p.149 



 
 

Claro que as restrições previstas para o regime disciplinar diferenciado 

não podem implicar a incomunicabilidade do preso, que é vedada pela 

Constituição Federal. 

Podemos assinalar a opinião de Renato Marcão40, sobre o regime 

disciplinar diferenciado: 

 

 

Por certo, e infelizmente, não faltarão juízes e promotores de Justiça; 
aqueles que por sorte constituem exceção, porém perigosa parcela, 
que logo se desarvorarão a enxergar onde não existe nem nunca 
existiu; na escuridão de suas visões limitadas, medíocres e não raras 
vezes criminosas, diante de todos os bem intencionados e em relação 
a determinados infelizes, fundadas suspeitas de envolvimento ou 
participação a qualquer titulo, em organizações criminosas, quadrilhas 
ou bando. 
 
 
 

Como causa de inserção do condenado ou do preso provisório no regime 

disciplinar diferenciado é como sanção disciplinar na falta de natureza grave, a 

sanção mais gravosa ao preso que pratica fato que, por sua natureza e 

repercussão abrange ambas as referidas hipóteses: ocasiona a subversão da 

ordem ou da disciplina do estabelecimento penal e configura crime doloso. 

Para que se configura crime doloso, não prova a subversão da ordem e 

da disciplina, como falta grave, mas não como crimes dolosos são aplicáveis as 

sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 53. 

O tempo de inclusão é uma única falta ou da somatória dos tempos 

relativos se sanções dessa espécie no curso do cumprimento da pena não 

pode superar um sexto da pena aplicada. 

Segundo Julio Fabbrini Mirabete41, o tempo de inclusão é: 

 

Referido-se a um sexto da pena aplicada, não se beneficia desse 
último limite o preso que ainda não tenha sido condenado, por 
sentença recorrível ou transitada em julgado. Nessa hipótese, no 
silêncio da lei, deve-se adotar como parâmetro a pena mínima 
cominada para a infração. Para o preso provisório a sanção cessará se 
vier a ser relaxada a prisão em flagrante, concebida a liberdade 
provisória ou revogada a prisão preventiva. 
 
 
 

                                                 
40 Ibid.p.41 
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 Na inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado pode ocorrer 

como medida cautelar, que recaírem sobre o preso fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação em organizações criminosas e a segurança do 

estabelecimento penal para a sociedade. 

Mas nada impede que a medida a autoridade policial, ou o representante 

do Ministério Público, constatar no inquérito, no processo, na existência de 

indícios de que, no regime comum, continua o preso a participar de 

organizações criminosas, apresentando como risco à ordem pública. 

Compete ao juiz assegurar condições para o regular cumprimento da 

pena privativa de liberdade. 

Como ressalta Mauricio Kuehne, citado por Renato Marção42: 

 

 

“Ao que se denota, as modificações foram efetivas visando a garantia 
da jurisdicionalização, vale dizer, a inclusão de condenado ou preso 
provisório no regime criado depende de requerimento circunstanciado 
elaborado pelo diretor do estabelecimento o qual deverá motivar o 
pleito, e após decisão judicial precedida das manifestações do 
Ministério Público e da Defesa. Assim não basta o entendimento de 
que o preso necessita ser implantado no RDD. 
 
 
 

Por fim, deve ver que todos os casos a inclusão no regime disciplinar 

diferenciado ocorrerá, sem prejuízo da sanção penal cabível. 

 

 

 

4 - Uso de algemas e Presunção de Inocência 

 

        

A Lei de Execução Penal determina a regulamentação por Decreto 

Federal do uso de algemas. 

Os fundamentos jurídicos que balizam o uso de algemas são do poder de 

polícia, o qual é conferido pelo próprio Estado, embasado no princípio da 

predominância do interesse público sobre o particular. Os limites do poder de 
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polícia, entretanto, são assegurados na Constituição da República, em seu 

artigo 5º, assim como o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Desde que foram inaugurados as algemas no Brasil, principalmente no 

trato com os negros africanos que haviam sido retirados violentamente de seu 

país de origem, quase nenhuma voz se levantou para disciplinar, ou mesmo 

eliminar, o seu uso. Isso porque, o sistema penal sempre foi seletivo, sempre 

teve seu público-alvo. 

Alguns abusos foram cometidos em nome da suposta “isonomia”, ou seja, 

do tratamento igualitário de todos os presos. No entanto, parece-nos que a 

ordem foi subvertida, ao invés de se punir o abuso, puniu-se a situação de 

normalidade, obrigando a autoridade policial a justificar, por escrito, o uso de 

algemas. 

Sem se referir especificamente às algemas, o Código de Processo Penal 

veda o emprego de força, salvo se indispensável no caso de resistência ou de 

tentativa de fuga do preso. 

Ainda importa esclarecer se o uso de algemas conflita como principio da 

presunção de inocência, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal. 

Esse princípio impede, portanto, que o investigado ou denunciado sofra 

as conseqüência jurídica da condenação antes do trânsito em julgado da 

sentença criminal. Trata-se de garantia processual penal que tem por fim 

tutelar a liberdade do indivíduo, que é presumido inocente, cabendo ao Estado 

ou à parte acusadora comprovar a sua culpabilidade.    

Assim, o princípio da presunção de inocência não obsta a adoção de 

determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade 

do eventual investigado ou denunciado, seja em relação aos seus bens. O que 

não se admite é a que a providência a ser tomada importe em antecipação da 

condenação ou de sua execução. 

Diante da polêmica instaurada acerca do uso de algemas, fez-se 

necessário a presença do Supremo Tribunal Federal43 para manifestar-se 

sobre o assunto, que seja a utilização ou não de algemas, e se isso é medida 

de segurança ou abuso de autoridades em razão de confrontarem princípios 
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fundamentais reconhecidos pela nossa Carta Magna como: a presunção de 

inocência, a dignidade humana e a integridade física. O Supremo Tribunal 

Federal, através da sumula nº 11, proposta em sessão realizada em 13.08.08 

no STF, impõe quanto ao uso de algemas: 

  

 

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 
 

 

Na didática do informativo do STF, o recurso de algemas deve ser 

adotado nos casos e com as finalidades seguintes: para impedir, prevenir ou 

dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita 

ou justificada receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do 

preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. 

Pois, o uso desnecessário e abusivo de algemas fere não só o artigo 40 

da Lei de Execução Penal, como também o artigo 5º, XLIX, da Constituição 

Federal, que impõe a todos as autoridades a respeito à integridade física e 

moral do preso. 

Podemos apresentar a opinião de Julio Fabbrini Mirabete44, sobre uso de 

algemas: 

 

No Estado de São Paulo, vige ainda o Decreto nº19.903, de 30 /10/1950, 
que orienta os policiais no uso de algemas nas hipóteses de tentativa 
de fuga ou resistência à prisão com violência, exigindo que as 
ocorrências dessa espécie sejam registradas em livro nas repartições 
policiais. Essas normas, entretanto, não são respeitadas. 
 
 

 

Conclui-se que o princípio da proporcionalidade no que diz respeito à 

utilização de algemas, para clarificar-se em que medida se dá o abuso de 

poder. 
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5 - Exame Criminológico para Concessão de Benefícios  

  

 

O exame criminológico cuida da classificação do condenado, refere- se 

nos condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado, naqueles 

destinados ao regime semi-aberto, como objetivo de obter os elementos 

necessários, primeiro à adequada classificação e segundo a individualização 

da execução. 

Recentemente, a lei nº 10.792/03 eliminou a necessidade de parecer 

psicológico como requisito para a concessão de regime, mantendo somente a 

necessidade de bom comportamento carcerário, verificada através de certidão 

do diretor de estabelecimento prisional. 

 As normas que regem a execução penal e que beneficiam os 

condenados têm aplicação imediata. Isso. Porque, mesmo considerado a sua 

natureza híbrida (penal e processual), obedecerá a princípios que levarão a 

uma mesma conseqüência. Se for predominantemente de índole penal, 

obedecerá ao principio da retroatividade benigna. Se for de natureza 

processual, respeitará o principio de sua incidência instantânea. 

No caso, a lei nº 10.792/03 beneficia o paciente ao eliminar a necessidade 

do exame criminológico para a concessão do benefício. 

Qualquer que seja o entendimento adotado, tem-se que, após a vigência 

da nova lei, o exame criminológico, como requisito para a concessão da 

progressão de regime, foi extirpado do ordenamento jurídico brasileiro. A lei 

possui, portanto, incidência imediata, devendo ser eliminado o citado 

impedimento para a concessão da progressão de regime.  

De fato o exame criminológico é realizado para o resguardo da defesa 

social e buscar aferir o estado de temibilidade do delinqüente. 

Como preleciona Renato Marcão45, sobre exame criminológico: 

 

 

Revela-se obrigatório o exame criminológico apenas aos condenados 
ao cumprimento de pena no regime fechado. Estando no regime semi-
aberto, não é obrigatório o exame,cumprindo ao juiz da execução 
penal determiná-lo, se entender necessário, por se tratar de mera 
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faculdade. Embora não obrigatório, na prática a prudência recomenda 
que se avalie detidamente, caso a caso, a pertinência ou não da 
realização do exame. 
 
 
 
 

 No exame criminológico, a personalidade do criminoso é examinada em 

relação ao praticado, e a avaliação da possibilidade de delinqüir. 

Nas palavras de Julio Fabbrini  Mirabete46, sobre o exame criminológico: 

  

 

Quanto ao momento da realização do exame criminológico, a doutrina 
cogita de um “Exame prévio”, ou seja, antecedente à aplicação da 
pena ou da medida de segurança. Poderia era ele efetuado diante da 
afirmação da culpabilidade do acusado, mas antes da condenação ou 
da aplicação da sanção. 
 
 
 
 

Quanto o exame criminológico, como instrumentos de verificação, o 

exame morfológico (sua constituição somatopsíquica), o exame clínico (saúde 

individual e eventuais causas mórbidas, relacionadas como comportamento 

delinquencial), as informações jurídico-penais (como agiu o condenado, se 

registra reincidência), o exame neurológico (manifestações mórbidas do 

sistema nervoso), o exame psiquiátrico (saber-se o condenado é pessoa 

normal, ou portador de perturbação mental), exame social (informações 

familiares condições sociais em que o ato foi praticado e o exame psicológico   

( nível mental, traços básicos da personalidade e sua agressividade). 

A perícia é a síntese criminológica, onde informa sobre a periculosidade e 

adaptabilidade do condenado. 

Segundo Julio Fabbrini Mirabete47, diz a respeito do exame criminológico:  

 

 

O exame criminológico deve ser realizado por peritos oficiais no centro 
de observação, ou, na falta, pela própria comissão técnica de 
classificação. Não permite a lei que o seja por peritos particulares, já 
que inaplicável ao caso o artigo 43, que se refere apenas a tratamento 
médico. 
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De acordo como doutrinador, a legislação acertou ao não permitir exame 

criminológico na pessoa do simplesmente denunciado e ainda não condenado, 

na essência processual, para a aplicação do direito penal.  

O instituto da súmula vinculante foi criado a partir da emenda 

Constitucional 45/04 para pacificar a discussão de questões examinadas nas 

instâncias inferiores do judiciário. Após sua aprovação, por no mínimo oito 

ministros, e publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a súmula obriga todos     

os agentes públicos a adotar a jurisprudência firmada pelo STF. 

Devido as duas novas propostas de Súmulas Vinculantes,de número 30 e 

31, foram aprovados pelo Plenário do Supremo Tribunal federal. A progressão 

de regime de pena por crime hediondo e proibição de prisão civil de depositário 

infiel forma os temas dos enunciados. 

Segundo o verbete, para haver progressão de regime do cumprimento de 

pena em caso de crime hediondo ou equiparado, cometido antes de 29 de 

março de 2007, o juiz da execução aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções 

Penais, que prevê a progressão pelo cumprimento de um sexto da pena no 

regime anterior e pelo bom comportamento carcerário.O juiz poderá determinar 

também que seja feito exame criminológico, desde que haja motivo. 

Súmula Vinculante 30 48: 

 

“Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena, por 
crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de marco de 
2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, 
parágrafo 1º da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções 
Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado 
preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício 
podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização 
de exame criminológico”. 
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Súmula Vinculante 3149: 

 

“É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito”. 
 
 
 

De fato foi aprovada por unanimidade, não havendo discussão sobre o 
tema. 

Concluímos que a exigência de exame criminológico é hoje um verdadeiro 

absurdo, um constrangimento ilegal flagrante à liberdade de locomoção do 

condenado. Esperamos que os juízes de 1º grau se atentem para os recentes 

posicionamentos dos Tribunais e passem aplicar as Leis de Execuções Penais 

de acordo com as modificações operadas pela Lei nº 10.792/03. 
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Considerações Finais 

 

Chego à conclusão de que as prisões são cenários de constantes violações dos 

direitos humanos. Os principais problemas enfrentados são: a superlotação; a 

deterioração da infra-estrutura carcerária; a corrupção dos próprios policiais; a 

abstenção sexual e a homossexualidade; o suicídio; a presença de tóxico; a falta de 

apoio de autoridades governamentais; as rebeliões; a má administração carcerária; a 

falta de apoio de uma legislação digna dos direitos do preso-cidadão; a falta de 

segurança e pessoal capacitado para realizá-la, e a reincidência que é de vital 

importância para as vistas da sociedade. 

Apesar das determinações legais, os estabelecimentos penais do país não 

oferecem oportunidades de trabalho suficientes para todos os presos. 

Apregoa a crença popular de que os detentos conhecem muito sobre seus 

direitos, podemos dizer que agem nesses movimentos muito mais levados por uma 

constatação totalmente fática e empírica da situação de despojo absoluto de direitos, 

do que por alguma conscientização ou contestação, aliás, praticamente inviável 

dado o nível intelectual e financeiro da esmagadora maioria da população prisional. 

Não se pretende que esse direito de resistência seja aceito e reconhecido pelos 

poderes constituídos no âmbito prisional, pois que como já explicitado linhas 

volvidas, constituir-se-ia em contradição interna no sistema.  

Entretanto, impõe-se a constatação desse claro fenômeno a indicar a imperiosa 

necessidade de assegurar uma execução penal simplesmente dentro dos ditames 

legais exigidos pelo nosso ordenamento positivo. Para isto, há que superar-se por 

ações políticas (vontade política), a defasagem gritante entre teoria e realidade 

prisional.  

A resistência constatada e levada a sério pode ser vista como um grande alerta. 

O direito à educação e ao trabalho, que estão vinculados à formação e 

desenvolvimento da personalidade do recluso são os direitos sociais de grande 

significação, pois o trabalho é considerado reeducativo e humanitário; colabora na 

formação da personalidade do recluso, ao criar-lhe hábito de autodomínio e 



 
 

disciplina social, e dá ao interno uma profissão a ser posta a serviço da comunidade 

livre.  

Na participação das atividades do trabalho o preso se aperfeiçoa e prepara-se 

para servir à comunidade. Porém, o nosso sistema penitenciário ainda mantém o 

trabalho como remuneração mínima ou sem remuneração, o que retira do trabalho 

sua função formativa ou pedagógica e o caracteriza como castigo ou trabalho 

escravo. 

A "recuperação" do preso passa pela manutenção de sua referência com o 

mundo exterior, tais como, a família, o meio de trabalho, o bairro onde reside, quanto 

mais dessas referências forem afastados (e o são), mas difícil será sua readaptação 

posterior à sociedade. Pode ser que, após um longo período, adaptado pelas forças 

de sua instituição total, o mesmo já não consiga se adaptar a uma sociedade livre.  

Deve-se destacar inicialmente, por se tratar de aspecto essencial à análise 

proposta nessa monografia, que a educação prevista na LEP é caracteristicamente 

utilitária, a teor de seus artigos 18 e 19, que prevêem a obrigatoriedade do ensino de 

1º grau e a oferta de ensino profissional. Tais ferramentas são parte do todo maior 

educacional, e não esgotam, absolutamente, as necessidades educacionais do 

presidiário, principalmente no que diz respeito à sua carência formativa. 
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