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Deveres do Homem Condenado e Preso 

 

Heitor Piedade Júnior (*) 

 

“ Para não dizer que não falei de flores...’’ 

    

Fruto da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 5 de outubro de 

1988, estabeleceu, no capitulo 1º, onde se lê “dos direitos e deveres individuais e 

coletivos”, do título II , “nos direitos e garantias fundamentais’’, os mesmos princípios 

em que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas e 

demais instrumentos normativos, nacionais e internacionais, estratificados ao longo dos 

últimos séculos.  

Por esses motivos é que tais direitos, com toda clareza, estabelecidos, imprimem 

mais força ás franquias e muita tranquilidade ao titular desses direitos, o cidadão 

comum, o homem condenado e preso.  

Se iniciamos nosso texto sobre Direitos do Homem Condenado e Preso e o 

fizemos com todo respeito e profunda convicção, sem qualquer preconceito, estamos 

fazendo com as mesmas palavras, quando o fazemos sobre “seus direitos”. 

“Não há como conciliar o exercício da cidadania e da 

democracia com o universo da violência e do desrespeito 

aos direitos humanos na pessoa do homem condenado e 

preso...” 

Com esses mesmos termos, eu repito hoje, em se tratando de expor meu 

pensamento, quando se trata de demonstrar os seus deveres , ou seja: 

“Não há como conciliar o exercício da cidadania e da 

democracia com o universo da violência e do desrespeito 

aos direitos humanos na pessoa do homem condenado e 

preso”. 

Valendo esclarecer que não se deve confundir direitos com favores, pois o 

condenado torna-se sujeito de direitos, face a que, diante do princípio da humanidade, 

não pode existir benefício. A pessoa privada de liberdade pelo Estado não goza de 
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benefícios, mas sim de direitos públicos subjetivos, como sujeito e não objeto de 

direitos. Consoante o já citado Mestre Mayrink, “Foi complexo e lento o processo de 

consolidação da posição jurídica do condenado, quer pelo reconhecimento da 

juridicidade, quer pelo reconhecimento das garantias constitucionais como sujeito da 

execução’’. Ainda existe, também, que todos os direitos elencados, quer no artigo 41 

explícita ou implícita condição objetiva ou subjetiva do status do condenado, como 

falaremos mais adiante. 

    *  *  * 

 Nossa tarefa se inicia com o exame da longa história do Direito Penal e das 

ciências penais como um todo, de vez que o homem condenado e preso foi sujeito de 

direitos e deveres, sendo que os direitos do preso foram sempre mais aquinhoados do 

que o rol de seus deveres. 

 Somente com o advento do Novo Estatuto Executório (Lei de Execução Penal- 

(Lei 7.210 de 11 de julho de 1984) é que surgiram dispositivos legais, no sentido de 

proteger a incolumidade do homem condenado e preso, consoante o que consta do: 

“Art. 5º - Os condenados serão classificados, 

segundo os seus antecedentes e personalidade, para 

orientar e individualização de execução penal”. 

 E esse mesmo alcance estende-se até o artigo 37, quando, por força do art. 5º, 

inciso XLVI da Constituição Federal vigente, com extensão a outros institutos legais 

vindo acobertar a tais figuras até o previsto no parágrafo único do referido art. 37, não 

se tratando de nenhum favor ou privilégio, muito menos de um benefício por parte do 

Estado, mas de uma série de deveres, consoante soa a letra do art. 10 da LEP.  

“Art. 10º - A assistência ao preso e ao internado é 

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno á convivência em sociedade’’. 

    Nesse sentido, o disposto no art. 11 da lei em exame, seleciona seis espécies de 

assistências obrigatórias, por parte do Estado, assim descritas nesta ordem: 1 – material; 

II – á saúde; III – jurídica; IV – educacional; V – social; VI – religiosa.  

Consoante o magistério do eminente professor Álvaro Mayrink da Costa, em seu 

Execução Penal, fls. 63, quando leciona  sobre o princípio que deve presidir o 

Direito Penal, afirma que o Princípio da Humanidade, sem duvida, deve ser “0 patamar 

para uma ótica democrática da execução, preside o elenco dos princípios 

constitucionais e se encontra registrado nos principais diplomas internacionais, tais 

como: a) na Declaração dos direitos do homem; b) nas Regras Mínimas para o 
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Tratamento de Reclusos da Organização das Nações Unidas; c) no Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos; d) na Convenção Americana de Direitos Humanos...” 

Como o trabalho é para exaltar os “Deveres do Homem Condenado e Preso’’, urge que 

se esclareça que, segundo o princípio da humanidade, o homem condenado e preso não 

tem ‘benefícios’, mas sim “direitos públicos subjetivos’’, como “sujeitos’’ e não objetos 

de direito. Cumpre-se, ainda ressaltar o que dispõe o art. 38, do Capítulo IV, do 

Diploma Executivo Peal, urgindo que se ressalve a força de seu texto, quando afirma: 

       

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das 

obrigações legais inerentes ao seu estado, 

submeter-se ás normas de execução da pena” 

E, a seguir, o desdobramento do texto do caput do Art. 39, quando diz que.  

Constituem deveres do condenado, em seus dez incisos:     

I comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; II  obediência ao 

servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se; III urbanidade e 

respeito no trato com os demais condenados; IV conduta oposta aos 

movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão á ordem ou á 

disciplina; V execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI submissão 

á sanção disciplinar imposta; VII Indenização á vítima ou a seus sucessores; VIII 

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

manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; IX 

Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; X conservação dos objetos de uso 

pessoal.  

Independentemente das hipóteses previstas nos artigos 38 e 39 da LEP, consoante 

Álvaro Mayrink “Dois pontos devem ser destacados no plano de deveres: 

comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Ao exigir o legislador 

“obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se’’ 

exige cumprimento das ordens legais inadmitindo condutas insolentes, ameaçadoras ou 

respeitosas’’. E continua o mestre citado: “A urbanidade é imperativa no trato com os 

companheiros de cárcere, observada a realidade perversa da vida cotidiana na 

microssociedade. O respeito á vida e á integridade física e psíquica da pessoa humana 

são imperativos de condições de segurança, igualdade e justiça, notadamente ao 

custodiado pelo Estado’’. 

Emanam do mandamento constitucional de 1988, normas como “a) é assegurado aos 

presos o respeito á integridade física e moral; b) ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal: c) são inadmissíveis, no processo, as provas 
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obtidas por meios ilícitos; d) ninguém será considerado culpado até o transito em 

julgado de sentença penal condenatória; e) o civilmente identificado não será 

submetido á identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; f) a lei só 

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou 

o interesse social o exigirem; g) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, definidos em lei;  

h) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados 

imediatamente ao magistrado competente e á família do preso ou á pessoa por ele 

indicada; i)  o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado; J) o preso tem 

direito á identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 

policial; K) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária 

(Audiência de Custódia); l)  ninguém será levado á prisão ou nela mantido, quando lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; m) indenização por erro judiciário 

ou por prisão além do tempo fixado na sentença.  

 

*   *   * 

Em suma:    

Caberia concluir neste final, a advertência do Professor Dr Luiz Garrido Guzman, 

“segundo as Regras Mínimas da ONU, todo preso deverá receber da Administração, nas 

horas usuais, uma alimentação de boa qualidade, bem preparada e servida, cujo valor 

seja suficiente para a manutenção de sua saúde e suas forças (n.20.1). O tema de 

alimentação nas prisões é de grande importância, não só porque o interno tem direito a 

uma alimentação sã e suficiente para sua subsistência normal, podendo ressentir-se sua 

saúde de sua insuficiência ou baixa qualidade, mas também porque é esse um poderoso 

fator que pode incidir positiva ou negativamente, conforme o caso, no regime 

disciplinar dos estabelecimentos penitenciários’’. 

Lamentavelmente, esse tema deve ser refletido porque é bastante comum deixar-se em 

nossas casas de detenção, o que caberia ao poder público uma falta de zelo sobretudo 

com relação á disciplina do sistema. É do conhecimento dos funcionários dessas 

instituições fechadas o frontal descuido, por falta de recursos financeiros ou mesmo por 

negligências no mundo da insensibilidade e ao abandono ou maldade para com essa 

classe de gente, salvo honrosas exceções, que, em muitos casos, não são maus de 

coração, mas o coração dessa gente, por vezes, não está preparado para essa difícil 

tarefa. 
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*   *   * 

(*) O autor sente-se honrado em apresentar seu modesto Currículum Vitae,  em vista de 

ter sido Professor de Direito Penal da Universidade  Federal do  Rio de Janeiro e ser 

membro da Associação Internacional de Direito Penal, membro do Instituto dos 

Advogados do Rio de Janeiro, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária do Ministério da Justiça, membro do Conselho Penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 

do Brasil   RJ-,  membro do Fórum Permanente da Execução Penal da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro fundador da Sociedade Brasileira de 

Vitimologia e presidente ( por duas vezes) dessa entidade,  membro correspondente da 

Academia Maranhense de Letras, membro da Academia Vianense  Letras e membro 

correspondente da Academia Petropolitana de Educação e com um Mestrado e 

Doutorado, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, encontrei vários outros 

espaços e  oportunidades de lutas  em   favor   do  cumprimento  de   nossa  

Constituição Federal.  


