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 Inicio este texto com a difícil tarefa de fazer opção entre tantos 

homens e mulheres, nacionais e estrangeiros, de ontem ou de hoje que, 

muitas vezes, com o sacrifício da vida, puseram-se a serviço da construção 

do futuro da humanidade. 

 Pensei, inicialmente, em eleger João XXIII, o Papa, hoje santo, que 

fez decolar a Igreja Católica, à época, prenhe de costumes medievais, com 

pouca opção pelo social, mas que, por meio de sua visão pastoral, 

promoveu o aggiornamento da verdadeira mensagem do Cristo na terra. 

Imaginei pudesse escrever sobre Fidel Castro, esse estadista que, de 

pequena ilha do Caribe, tal qual David perante o gigante Golias, fez tremer 

a maior potência econômica e bélica do planeta. Outro nome que me veio à 

mente foi John Fitzgerald Kennedy que, enfrentando todo tipo de 

preconceito, contra a filosofia do capitalismo selvagem dominante em seu 

país, procurou lutar contra o estado de pobreza e a discriminação social, 

sendo assassinado em Dallas, em 1962. Luther King, um dos maiores 

líderes mundiais do movimento pela igualdade social, não poderia faltar no 

rol daqueles que escreveram e escrevem a história do futuro da 

humanidade, sendo por isso, assassinado, em 1963, em meio de tantos 

outros. Getulio Vargas, um ditador que, até certo ponto, deu certo. 

 Há ainda Almerinda Farias Gomes, um nome de pouco conhecido, a 

primeira mulher a votar no Brasil, embora em eleição indireta, em 1933, 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, como médico, tão bem soube 

colocar o coração e o cérebro do Brasil no Planalto Central, fazendo com 

que esse país progredisse cinquenta anos em cinco; Luiz Carlos Prestes, o 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Cavaleiro da Esperança, e sua mulher, Olga Benário Prestes, vítimas das 

ditaduras do Estado Novo e do nazi-fascismo; Ulisses Guimarães, um dos 

políticos de maior influência na redemocratização do país, depois dos 

terríveis anos de chumbo da ditadura militar; Cecília Meireles; Augusto 

Ruschi, Chico Mendes, e tantos outros que compuseram a galeria de 

imortais que escreveram a história, só para falar dos que já não se 

encontram mais fisicamente entre nós, dentre tantos outros que hão de 

merecer registro especial, como homens que escreveram a história do 

futuro, sem os quais, com certeza, os tempos que virão seriam bem 

diferentes. 

 Todavia, diante de minha formação de estudioso da Vitimologia e do 

Sistema Penal, optei por falar de um personagem bem diferente de todos 

esses apontados, um personagem que escreveu e continua escrevendo a 

história do futuro, de modo bem estranho, até certo ponto, misterioso, 

contraditório, controvertido, jamais aceito por nossa preconceituosa 

sociedade que, mesmo dizendo-se cristã, alimenta-se do ódio e está 

enrijecida pelo desejo de vingança, numa postura egoísta e indiferente aos 

problemas sociais, fruto do capitalismo selvagem e do neoliberalismo cruel 

que entre nós se estabeleceu. Apesar de tudo, esse personagem muito vem 

contribuindo para escrever o futuro, voluntária ou involuntariamente, com 

suas contradições, com os mistérios que a vida ou o destino lhes reservou e 

pela terrível opção que tenha feito, voluntária ou involuntariamente. Ele 

está presente nos subterrâneos da vida ou nas masmorras de um mundo 

bem diferente do nosso, escrevendo, a seu modo, a história do futuro. 

 Esse personagem maldito, perdoem-me os céticos, é o “homem 

condenado e preso”. 

 Não me refiro ao agente criminoso, aquele que descumpriu uma 

norma de convivência social e legal e se tornou, com isso, um devedor de 

uma justa reprimenda da lei, vontade maior do grupamento social. Não 

cuido do homem que, tendo plena capacidade de entendimento e de 

autodeterminação, capaz de escolher entre um atuar conforme o direito, que 

deixou de fazê-lo, preferindo a senda do crime. 
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 Evidentemente que esse não é o meu personagem que escreverá a 

história do futuro. Têm-se, em doutrina penal, que dois são os momentos da 

pena: o primeiro momento é o da aplicação ou da imposição da pena, é 

aquele em que o magistrado fixa a sanção ao agente infrator, aquele 

decorrente da transgressão da norma penal, aquele em que se impõe ao 

agente criminoso um mal, a perda ou a suspensão de um ou de 

determinados bens jurídicos, cuja finalidade é demonstrar ao agente 

violador da norma, bem como a todos os delinquentes em potencial, se é 

que existem, a efetividade da ameaça, pois, de nada valeria o anúncio de 

sua existência, se ela não se tornasse uma realidade em face do transgressor 

– esse é o momento da punição, do castigo pela desobediência à norma 

penal; há, por fim, o segundo momento da imposição da pena, o da 

execução da sentença condenatória, isto é, o cumprimento da pena imposta, 

que pode ser a pena privativa de liberdade a prisão do homem condenado. 

 Consoante o professor Heleno Fragoso: “A pena não visa fazer sofrer 

o condenado. A ressocialização pretendida, no entanto, não se pode fazer 

sem respeitar a dignidade e a autonomia do réu, motivo pelo qual deve ela 

ser oferecida (e não imposta), como forma de prevenir a prática de novos 

crimes, possibilitando ao condenado uma vida adaptada à sociedade”. 

 Como visto, o momento da punição do infrator, do agente violador 

da norma penal, é o da imposição da pena, ou seja, o da condenação, que é 

a reprimenda da lei, por meio da sentença judicial, com trânsito em julgado. 

“O sentido imanente da reinserção social, conforme o 

estabelecido na lei de execução, surpreende a 

assistência e ajuda na obtenção dos meios capazes de 

permitir o retorno do apenado e do internado ao meio 

social em condições favoráveis para sua integração, 

não se confundindo “com qualquer sistema de 

‘tratamento’ que procure impor um determinado 

número e hierarquia de valores em contraste com os 

direitos da personalidade do condenado” (Conf. Dotti, 

René Ariel. O novo sistema de penas. Reforma penal. 

São Paulo, Saraiva, 1985). 
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 A partir daí, inicia-se o momento da execução, que não tem caráter 

de punição ou castigo e sim de ressocialização, de reeducação, ou seja, de 

educação do homem condenado e preso. 

 Esse preso é um destinatário certo para um projeto maior, quando 

nele se possa e se deva investir numa linha de educação, uma vida de 

respeito mútuo entre o Estado e esse homem, ou seja, se aparar as arestas 

de seu caráter marcadas pela má formação que não encontrou na própria 

família ou na sociedade, onde se tornou um delinquente. É ali que esse 

homem poderá ou deverá tornar-se um novo cidadão se assim ele quiser 

colaborar com o Estado também colaborador. É ali que poderá ele levar 

uma vida de respeito à lei e à sociedade, procurando as marcas de seu 

passado e mudando o rumo de sua vida futura, de restabelecer sua 

dignidade social, moral e ética, mas com o apoio do exercício do dever do 

poder público e da sociedade civil, mas sendo o agente de sua própria 

reconstrução social. 

 Ao homem condenado e preso, aquele da segunda fase da pena, que 

está cumprindo, é que dedico este trabalho de escrever o seu futuro e o 

futuro da sociedade da qual saiu pelos ralos do crime, pois é ele, por mais 

inverossímil que possa parecer, é ele quem está escrevendo a história de 

seu futuro. 

* * * 

 Para entendermos, com mais objetividade, esse personagem estranho, 

esse homem condenado e preso, e seu método de reeducação, invocaremos 

a lição de depoimentos doutrinários de eminentes mestres do direito, 

ensinando que a finalidade da execução penal privativa de liberdade, 

encontra-se definido nos termos constantes, dentre tantos outros mestres do 

professor Evandro Luna, que define a finalidade da execução da pena 

privativa da liberdade: “É ressocializar, recuperar, reeducar ou educar o 

condenado, tendo uma finalidade educativa que é de natureza jurídica”. 
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 Nesse mesmo diapasão, acentuava a saudosa Armida Bergamini 

Miotto (Brasília), em seus escritos, que o condenado deva ser o maior 

responsável pela sua própria recuperação.  

 E de outros autores, tem-se a lição de que a afirmação de ser 

possível, pelo cárcere, castigar o delinquente, neutralizando-o por meio de 

um sistema de segurança e, ao mesmo tempo, socializá-lo a partir de um 

tratamento, “não mais se sustenta, exigindo-se a escolha de novos 

caminhos para a execução das penas, principalmente no que tange às 

privativas de liberdade”. 

 Há de restar claro, quer para o poder público, quer pra a sociedade 

civil, que a punição ao infrator de lei não tem sede na execução da pena 

(segundo momento), mas sim exatamente no ato em que o juiz, 

reconhecendo a culpabilidade de quem praticou uma transgressão à norma 

penal incriminadora o condena a uma pena que antes era apenas ameaça. 

 Muito mais do que os ensinamentos doutrinários, há de merecer 

credibilidade absoluta o próprio texto de lei. 

 Veja-se como dispõe o art. 1º da Lei de Execução Penal (Lei 

7.210/84): “Art. 1º. 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”. 

 Esse dispositivo contém duas ordens de finalidades. A primeira delas 

é a correta efetivação dos mandamentos existentes na sentença ou em outra 

decisão criminal, destinados a reprimir e a prevenir os delitos. 

 Já a segunda ordem é a de “proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado”, instrumentalizada por meio da oferta de 

meios pelos quais os apenados possam participar construtivamente da 

comunhão social, na sábia expressão do professor Mirabete (Julio Fabbrini. 

Execução Penal: comentários á Lei 7.210. São Paulo: Atlas, 1987). 

 Se assim não fosse, desnecessário seria o preceito contido no art. 38 

do CP, quando dispõe “O preso conserva todos os direitos não atingidos 
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pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito á sua 

integridade física e moral”. 

 O mesmo acontece na previsão dos artigos, 3º, 40º e 43º da LEP, 

quando esses diplomas de execução de pena definem explicitamente sobre 

os direitos do homem condenado e preso. 

 É evidente que, se a execução da pena fosse um castigo imposto pela 

lei em nome da sociedade ou em nome desta fosse uma punição, não teria o 

legislador, necessariamente, de ser explícito ao definir a finalidade da pena, 

como “proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado”. 

 Esse homem condenado e preso – que no passado teve a fraqueza, a 

maldade ou a incompetência para não se comportar conforme o direito 

(atribuam o rótulo que quiserem) – já foi punido com a declaração de sua 

culpabilidade e a imposição da pena que agora está cumprindo. 

 Ele está construindo o futuro, pois tantos têm sido os estudiosos que 

cuidaram e pesquisam sua situação jurídica e social. Além da Constituição, 

em seu art. 5º; além do Código Penal e da Lei de Execução Penal, já se 

preocuparam com esse ser humano, só nos últimos tempos, pare evitar 

maiores delongas, estão as Regras Mínimas das Nações Unidas; o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos; a Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada 

pela Resolução nº 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de 

dezembro de 1984; bem como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; as Regras Mínimas dos Direitos dos Presos no Brasil; a 

Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos de São 

José da Costa Rica; a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, adotada no XV período ordinário de sessões da Assembleia Geral 

da Organização dos Estados Americanos, de 9 de dezembro de 1985 e 

inúmeros outros documentos nacionais e internacionais especializados 

sobre a matéria. 
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 Não estivesse o homem condenado e preso escrevendo o futuro da 

humanidade, como tantos outros construtores, cada um a seu modo, não 

teriam os legisladores de todas as partes do mundo tido a preocupação 

especial de definir os direitos desse homem. 

 É antiga e equivocada a ideia de que o homem condenado e preso 

não teria direitos. 

 Ainda hoje é frequente a concepção de que esse homem, em razão da 

indignidade de seu delito, por ter sido um criminoso, é considerado um ser 

vil, ignóbil, execrável, desprezível, maldito, sacer esto, “objeto da máxima 

reprovação da sociedade, que o despoja de toda a proteção do ordenamento 

jurídico”, na expressão de Heleno Fragoso. (Direitos do Preso. Rio de 

Janeiro – Forense – 1980). 

 Por fim, Lecínio Barbosa, consagrado publicista pátrio, e então 

presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do 

Ministério da Justiça (contrariando rançosas ideologias de movimentos “da 

lei e ordem”, tão em voga, em nossos dias, assim se expressou a esse 

respeito: “Mesmo diante do crime mais hediondo, não se pode esquecer 

que o criminoso é um ser humano, transitoriamente posto sob a tutela do 

Estado, e que este, agindo racional e civilizadamente, não pode descer ao 

nível de selvageria do infrator, tendo antes a obrigação de proferir um 

sursum corda dos que acreditam que o ser humano, por mais abjeto, é 

suscetível de recuperação”. 

 Pois, além de os documentos legislativos de quase todos os países 

civilizados adotarem uma posição clara em favor dos direitos do homem 

condenado e preso, nossa lei pátria é mais do que meridiana a respeito do 

tema. Nesse sentido, em sintonia com os monumentos jurídicos e 

legislativos internacionais, a Constituição Federal pátria, explícita ou 

implicitamente, deixando clara a relação dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, não permitindo dúvidas quanto aos direitos do homem 

condenado e preso, de vez que seus direitos são todos aqueles que não se 

encontram bloqueados pela sentença condenatória, com trânsito em 

julgado. 
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 Em suma: Os direitos do homem condenado e preso encontram-se, 

entre nós, elencados no Código Penal, na Lei de Execução Penal e no art. 

5º, nos incisos III, X, XXXV, valendo lembrar, ainda, o disposto nos §§ 1º 

e 2º da Lei Maior de nossa Carta Magna. 

  


