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1. A norma executória preceitua que a assistência à 

pessoa presa ou internada e ao egresso é dever do Estado 

tendo como objetivos: a) prevenir o crime; b) orientar o 

retorno à convivência em sociedade. Na preservação da 

dignidade da pessoa humana ficam abarcados os presos 

provisórios e os definitivos. A assistência será: a) material; 

b) à saúde; c) jurídica; d) educacional; e) social; f) 

religiosa. 

Buscam-se a melhora, a qualidade de vida do apenado, 

suas expectativas e oportunidades vocacionais, suas 

interrelações pessoais, em um panorama vital do futuro. 

Uma intervenção pluridimensional que objetive a 

modificação de conduta desviante sem manipulá-lo, nem 

convertê-lo à condição de objeto. Devem-se potencializar 

atitudes, habilidades e convivência social, dando-lhe 

meios para uma eficaz participação comunitária, que seja 

uma oferta e não uma imposição estatal. 

Faz-se inserir no texto ilustrações do cotidiano 

carcerário nos principais estabelecimentos penitenciários 

ingleses do século XIX e fotos dos avanços nas unidades 

prisionais americanas na metade do século XX, para que o 

leitor elabore uma visão crítica com os “avanços” da 

legislação pátria no contraste entre o modelo posto e o 

modelo da realidade. 

 

2. A assistência material consiste no fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas. As 

“Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos” prevê 

que “Todo recluso receberá da Administração, nas horas 

de costume, alimentação de boa qualidade, bem 
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preparada, e servida, cujo valor nutritivo seja suficiente 

para a preservação de sua saúde e de suas forças” e 

“Todo recluso deverá servir-se de água potável quando 

dela necessite” (20.1). Todos os locais de um 

estabelecimento penal devem ser mantidos limpos durante 

todo o tempo. O acesso às instalações sanitárias deve ser 

higiênico e que proteja a sua intimidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os apenados ou custodiados devem cuidar da limpeza 

pessoal das suas roupas e de seu alojamento. As 

autoridades penitenciárias devem fornecer os artigos de 

toalete, utensílios e produtos de limpeza. Registre-se que, 

na maior parte dos estabelecimentos penitenciários dos 
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estados da Federação, há precariedade da alimentação e 

ausência de vestuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um olhar realístico sobre os estabelecimentos 

penais brasileiros, após vários mutirões determinados pelo 

Conselho Nacional de Justiça, observa-se, na maioria dos 

estados, que nos estabelecimentos penais as galerias 

possuem mínima iluminação e ventilação, paredes com 

infiltrações de água, ambiente sujo, ausência de entrega de 

roupa limpa e adequada ao apenado ou custodiado, enfim, 

condições materiais desumanas e degradantes, 

incompatíveis com a dignidade da pessoa privada de 

liberdade. 
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A Proposta de Reforma (2013), diante de um olhar 

realístico, inclui “instalações e produtos de higiene, saúde 

e transporte nas hipóteses de livramento condicional e 

término de pena”. O estabelecimento penal disporá de 

instalações e serviços que atendam aos presos em suas 

necessidades pessoais, diante de lugares destinados à 

venda de produtos e o objetos permitidos e não fornecidos 

pela administração (“cantinas”). As “Regras Mínimas” 

estipulam que “Será exigida dos reclusos a higiene 

pessoal; para esse efeito, eles disporão de água e dos 

artigos de asseio indispensáveis à sua saúde e limpeza”. 

Como as unidades prisionais descumprem o dever material 

de assistência, os presos são atendidos diante de suas 

máximas necessidades pelas famílias e, quando não, pelas 

organizações criminosas a que pertencem.  

Questão relevante é a do uso de uniforme de cores 

berrantes (vermelho ou laranja) para maior visibilidade e 

controle do interior da unidade. Iguala todos os apenados, 

com maior ou menor poder econômico, não deve ser 

utilizado quando conduzidos para audiências ou trabalho 

externo, devendo usar como uniforme calça jeans e blusa 

branca ou macacão próprio dos obreiros, a fim de evitar o 

constrangimento e a etiquetagem estigmatizadora da 

pessoa presa. A questão pode ser observada sobre outro 

viés, quando se trata da mulher presa, em que a 

padronização é constrangedora à condição feminina.  É de 

notar-se que as “Regras Mínimas” ditam que “Todo 

recluso, que não tiver permissão para vestir suas próprias 

roupas, recebê-las-á apropriadas ao clima e suficientes 

para mantê-lo em boa saúde. Essas roupas não deverão 
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ser de modo algum, degradantes, nem humilhantes. Em 

circunstâncias especiais, quando o recluso se afastar do 

estabelecimento para fins autorizados ser-lhe-á permitido 

usar suas próprias roupas ou vestimenta que não chame 

atenção”.  

O ponto nevrálgico do sistema carcerário brasileiro é a 

superlotação, ressaltando-se as péssimas condições de 

salubridade. A ausência de fornecimento básico para a 

sobrevivência em condições mínimas de dignidade é feito 

pelas famílias dos apenados ou custodiados, que levam 

colchões, lençóis, cobertores, vestimenta e material de 

higiene pessoal. O cárcere nos estados brasileiros é uma 

tragédia. As mídias focam todos os dias a realidade da 

prisão, mas a população não se revolta (vingança), e as 

autoridades fingem que estão cumprindo a norma posta. 

Salo de Carvalho, no “Penas e Garantias”, ao lançar um 

olhar realístico sobre a realidade carcerária brasileira, 

resume “o Estado criminoso”. A vingança da sociedade 

contra os violadores das normas só retroalimenta a 

violência e estimula a reincidência. 

 

3. A assistência à saúde, de caráter preventivo e 

curativo, do preso ou do internado, deverá compreender 

atendiemntos médicos, farmacêuticos e odontológicos. A 

LEP preceitua que quando a unidade não estiver 

aparelhada para prover assistência médica necessária, esta 

será prestada em outro local, mediante autorização da 

direção do estabelecimento. São poucos os complexos que 

possuem hospital penitenciário. Na omissão e na ausência 

a matéria deve ser comunicada e decidida pelo juiz da 
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execução (princípio humanitário). A questão da saúde é 

trágica nos estabelecimentos penitenciários dos estados da 

Federação. Daí, pacífica jurisprudência, no sentido da 

concessão de licença especial domiciliar para tratamento 

médico, diante das violações elementares dos direitos da 

pessoa privada de liberdade. A mídia estimula a sociedade 

civil a rejeitar a saída do cárcere para tratamento em 

hospital particular. O Estado é responsável pela 

integridade física e moral, não pode se eximir de qualquer 

tratamento de saúde. Na conduta omissiva, deve ser 

condenado em perdas e danos materiais e morais. Há 

responsabilidade civil do Estado pelos danos morais 

comprovadamente causados às pessoas privadas de 

liberdade, e sob sua custódia, em decorrência de violações 

à dignidade provocadas por sua omissão. 

A deficiência crônica de políticas e ações prisionais 

adequadas atinge a população carcerária, pois é complexa 

e custosa (STF, RE 580.252/MG, voto-vista do Min. Luís 

Roberto Barroso).  
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Os apenados devem ter um regime alimentar que leve 

em conta a idade, o estado de saúde, o estado físico, a 

religião, a cultura e o tipo de trabalho. A alimentação deve 

ser preparada em condições de higiene e durante todo o 

tempo haver acesso à água potável, sendo servidas três 

refeições diárias. O Regulamento do Sistema Penal do 

Estado do Rio de Janeiro permite que os estabelecimentos 

penais possuam cantinas para a venda de produtos não 

fornecidos pela administração. O preço dos produtos não 

poderá ser superior ao cobrado nas casas comerciais do 

mundo livre e as rendas serão recolhidos ao Fundo 

Especial do Sistema Penal. As mulheres deverão ter 

acompanhamento médico principalmente no pré-natal e no 

pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Reitere-se que, à 

mulher grávida não pode ser aplicada e recolhida à cela de 

isolamento.  

A Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013) endereça que a assistência à saúde dos presos 

deverá ser pautada nas premissas do Sistema Único de 

Saúde (SUS), “sendo garantida como direito básico, de 

caráter universal e multidisciplinar, com equidade, 

integralidade e resolutividade”. 

Sabe-se que previsões amplas sem suporte 

arquitetônico e gerencial, com a falta de recursos humanos 

e materiais, inviabilizam o direito constitucional à saúde, 

garantido por políticas sociais e econômicas que objetivem 

a redução do risco de doenças. As “Regras Mínimas da 

ONU” são descumpridas nos estabelecimentos penais 

brasileiros, diante da falta de médicos, dentistas e 

psicólogos, e daí a ausência de fiscalização da preparação 
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e distribuição de alimentos, higiene e asseio, condições 

sanitárias, calefação, iluminação e ventilação e assistência 

psicológica aos apenados ou custodiados. A superlotação é 

uma das causas de grave incidência da tuberculose e do 

HIV. Enfim, faltam médicos, enfermeiros e remédios. O 

próprio ambiente carcerário é per se um estímulo à 

proliferação de doenças infectocontagiosas (respiratórias, 

alérgicas e sexualmente transmissíveis). Questão relevante 

que deve ser registrada pertine à determinação da 

raspagem dos cabelos no ingresso no sistema carcerário 

com “direito” a foto com roupa de presidiário e, se 

conhecido, exposto e reproduzido pelas mídias na era do 

espetáculo. O pior é que os tribunais brasileiros admitem 

tal violação dos direitos fundamentais, sob a alegação de 

prática higiênica. Nada pode impedir que, em casos 

especiais, o preso possa ser atendido por seu médico 

particular e use seu plano de saúde. Diante de um quadro 

realístico, observado o caso concreto, deve-se autorizar 

“licença especial domiciliar para tratamento médico”, 

presente o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 

 

4. A assistência jurídica é assegurada pela Carta 

Política de 1988 (a prisão de qualquer pessoa e o local 

onde se encontra serão comunicados imediatamente ao 

juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada). Ao advogado, cumpre prestar 

desinteressadamente, serviços profissionais aos 

hipossuficientes que o solicitem. A posição do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura 



 

10 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

nulidade a negativa do pedido de requisição do réu preso 

para a entrevista pessoal, com a finalidade de subsidiar a 

elaboração da defesa preliminar diante do argumento de 

inexistência de previsão legal que autorize a Defensoria 

Pública a transferir ao Poder Judiciário o ônus de 

promoção de entrevista pessoal do réu (STJ, RHC 

50.791/RJ, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 

14.10.2014). A Lei de Execução Penal e o Estatuto da 

OAB dispõem que constitui direito da pessoa presa a 

entrevista pessoal e reservada com advogado. A norma 

prescreve que “as Unidades da Federação deverão ter 

serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela 

Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos 

penais”. Igualmente, núcleos especializados deverão ser 

implantados para a prestação da assistência integral e 

gratuita aos condenados egressos e seus familiares, sem 

recursos para constituir advogado. A Defensoria Pública, 

órgão da execução, é instituição essencial à função 

jurisdicional, incumbindo-se da orientação jurídica e 

defesa das pessoas necessitadas. 
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Registre-se que, ainda em grande parte das unidades 

prisionais, o próprio apenado, de próprio punho, postula 

seus direitos no processo de execução. O estado do Rio de 

Janeiro, em sua Carta Política, “Obriga-se, através da 

Defensoria Pública, a prestar assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Devem ter acesso aos documentos relativos aos 

procedimentos judiciários que lhes digam respeito, ou 

serem autorizados a guardá-los consigo. É fundamental a 

presença de um defensor público em cada unidade 

prisional. Posiciona-se contra a postura do Superior 

Tribunal de Justiça, que veda a requisição do apenado ou 

do custodiado cautelar, por parte do defensor público, com 

a finalidade de subsidiar a elaboração da resposta à 

acusação, diante do argumento de que inexiste amparo nas 

regras processuais (STJ, HC 149.603/RJ, 5ª T., relª. Minª. 

Laurita Vaz, j. 18.10.2011). 

Na Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013), judicial, extrajudicial e administrativa, é destinada 

aos presos sem recursos financeiros para constituir 

advogados e será prestada pela Defensoria Pública, pelos 

seus membros ou entidades conveniadas. Velará pela 

regular execução da pena e das medidas de segurança, 

oficiará no processo executivo e nos incidentes da 

execução para a defesa dos necessitados em todos os graus 

e instâncias, de forma individual ou coletiva. A massa 

carcerária é composta majoritariamente de pessoas pobres 

e miseráveis. A assistência jurídica ainda é precária nos 

estados da Federação, diante do diminuto quadro de 

Defensores Públicos à disposição das unidades prisionais. 
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5. A assistência educacional, no texto da Lei de 

Execução Penal, compreenderá a instrução escolar e a 

formação do preso e do internado, sendo obrigatório o 

ensino de primeiro grau integrando-se no sistema da 

unidade federativa e, o profissional será ministrado em 

nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. As 

“Regras Mínimas” prescrevem que a instrução dos 

analfabetos e dos reclusos jovens será obrigatória, e a 

administração deverá dar-lhes particular atenção. Para o 

“bem-estar físico e mental dos reclusos, serão realizadas 

atividades recreativas e culturais em todos os 

estabelecimentos” (77/78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Baratta, em sua Criminologia crítica e 

crítica do Direito Penal, registra que o cárcere é contrário 

a todo e moderno ideal educativo, porque este estimula a 

individualização, o autorespeito do indivíduo alimentado 
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pela figura do educador. Assim, são contrapostos a 

“culturalização” e a “prisionalização”, diante de dois 

processos: “educar para o crime e educar para ser um 

bom preso”. Busca-se vencer as vulnerabilidades do 

encarceramento com um olhar realístico, diante da prisão, 

gerando expectativas de oportunidades na futura inserção 

social. O estudo é um dos eixos relevantes de 

sustentabilidade da execução penal. O ensino 

profissionalizante e a disciplina pela atividade laborativa 

contribuem para a formação de uma nova pessoa para a 

inserção social. Todavia, o longo tempo de execução da 

pena, o estigma do cárcere, a redução do tempo de vida 

útil, constituem-se em grandes óbices para o ingresso no 

mercado de trabalho. As oficinas de leitura, com o 

objetivo ao incentivo à leitura e ao desenvolvimento da 

escrita, como forma criativa de expressão, possuem papel 

relevante de apoio.  

Registre-se que foi a professora Ludmila Mayrink da 

Costa quem idealizou e apresentou o projeto de leitura 

para bibliotecas em estabelecimentos penais na 

Conferência Geral da IFLA, de 2002, em Jerusalém, e 

retornou em Berlim, enfatizando que a Lei de execução 

Penal confere o direito à leitura e, ponderava que “A 

biblioteca é o caminho para a liberdade”. Só mais tarde 

veio a ser reconhecida a remição pela leitura. 

Anote-se a edição do Decreto nº 7.626, de 24 de 

novembro de 2011, que institui o Plano Estratégico de 

Educação do Sistema Prisional, em que se dá destaque 

para: a. fomentar a formulação de políticas de atendimento 

educacional à criança que esteja em estabelecimento 
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penal, em relação da privação de liberdade de sua mãe; b. 

construir para fortalecer a erradicação do analfabetismo e 

para a ampliação da oferta de educação no sistema 

prisional; c. promover a formação e a capacitação dos 

profissionais envolvidos na implantação do ensino; d. 

viabilizar as condições para a continuidade dos estudos 

dos egressos do sistema prisional. Para tanto, no que tange 

ao Ministério da Educação, é necessário: a) equipar e 

aparelhar os espaços destinados às atividades educacionais 

nos estabelecimentos penais; b) promover a distribuição 

de livros didáticos e a composição de acervos de 

biblioteca e fomentar a criação de salas de leitura. Já no 

que concerne ao Ministério da Justiça, compete: a) 

conceder apoio financeiro para a construção, ampliação e 

reforma dos espaços destinados à educação nas unidades 

prisionais; b) orientar os gestores do sistema prisional para 

a importância da oferta da educação. Sendo o ensino um 

dos eixos da sustentabilidade da execução penal, diante de 

um olhar realístico sobre a população carcerária, e com o 

estímulo à remição da pena, há exigibilidade de uma 

escola em cada estabelecimento penitenciário, para o 

ensino fundamental e médio, utilizando-se da modalidade 

de ensino à distância para apoio, também, no 

profissionalizante. O que não se pode admitir, em pleno 

século XXI, é que o apenado entre e saia analfabeto da 

prisão. Cada estabelecimento deve dispor de uma 

biblioteca e uma sala de leitura; 

A Proposta de Alteração (2013) é mais abrangente: “A 

assistência educacional compreenderá a educação formal 

e profissionalizante do preso, cabendo assegurar o direito 
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ao acesso e permanência na instituição escolar do cárcere 

em todos os níveis e modalidades de educação, inclusive o 

superior, sem gerar qualquer tipo de discriminação”. 

Assim, a alfabetização e o ensino profissionalizante serão 

priorizados. Um grande passo foi dado ao dotar-se cada 

estabelecimento de uma biblioteca provida de livros 

instrutivos, recreativos e didáticos, jornais e revistas para o 

uso de todos os reclusos, além de salas de aula, leitura e 

laboratórios de informática. A questão será tratada na 

remição pelo estudo, eixo de sustentabilidade da execução 

penal. 

 

6. A assistência social tem por escopo amparar o 

preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. 

Arminda Bergamini Miotto, no Curso de Direito 

Penitenciário, sustenta que a assistência social possui 

quatro fins: a) paliativo; b) curativo; c) preventivo; d) 

construtivo. Incumbe ao serviço de assistência: a) 

conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; b) 

relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os 

problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; c) 

acompanhar o resultado das permissões de saídas e saídas 

temporárias; d) promover no estabelecimento, pelos meios 

disponíveis, a recreação; e) promover a orientação de 

assistidos, na fase final do cumprimento da pena, e do 

liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; f) 

orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, 

do internado e da vítima. É de relevante importância o 

serviço social penitenciário, relembrando-se que as 

“Regras Mínimas” ditam que “Velar-se-á, 
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particularmente, pela manutenção e pelo melhoramento 

das relações entre o recluso e a sua família, quando estas 

forem convenientes para ambas as partes. Será tido na 

devida conta, desde o início do cumprimento da pena, o 

futuro do preso depois de sua libertação. Deverá alertar-

se o recluso para que mantenha ou estabeleça relações 

com pessoas ou organismos externos que possam 

favorecer os interesses de sua família,  assim como sua 

própria readaptação social” (79/80). As famílias das 

vítimas carentes de recursos deverão ser assistidas, pois 

nem sempre perseguem o objetivo financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A família é relevante para o eixo de sustentabilidade 

da execução, através da manutenção e fortalecimento de 

sua relação no processo de amparo e socialização do 

apenado, custodiado ou internado. É a “família-refúgio”, 
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no dizer de Pierre Suralt, em “Les transformation du 

modèle familial et de ses functions sócio-economiques”, 

porque a sociedade se tornou cada vez mais agressiva e só 

na família o indivíduo pode refugiar-se. Cogita-se do 

direito do apenado ao contato com a família. O art. 38 do 

Código Penal determina que a pessoa condenada preserve 

todos os direitos que não forem restringidos na decisão 

judicial. O contato com a família é extremamente 

importante, razão pela qual é atribuição do estado 

estimular o vínculo afetivo. Assim, é um direito público 

subjetivo do apenado cumprir a pena em local próximo 

aos seus familiares, porém relativo, pois cede em prol do 

interesse da segurança pública. A pessoa privada de 

liberdade poderá receber visitas dos parentes ou do 

convivente com comprovado vínculo afetivo.  
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No estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 7.010, de 25 de 

maio de 2015, que regula sobre o sistema de revista de 

visitantes nos estabelecimentos penais, atendendo à 

dignidade da pessoa humana, dispõe que: a. todo visitante 

que ingressar no estabelecimento prisional será submetido 

à revista mecânica para a qual é proibido o procedimento 

de revista manual; b. o procedimento de revista mecânica 

é padrão e deve ser executado através da utilização de 

equipamentos necessários e capazes de garantir a 

segurança do estabelecimento penal, tais como detectores 

de metais, aparelhos de raios-X, entre outras tecnologias 

que preservem a integridade física, psicológica e moral do 

revistado; c. ficam dispensados da revista mecânica as 

gestantes e os portadores de marcapassos; d. fica proibida, 

no âmbito das unidades prisionais do estado do Rio de 

Janeiro, a revista íntima (inspeção corporal, que obriga o 

visitante a despir-se, parcial ou totalmente, efetuada visual 

ou manualmente, inclusive com auxílio de instrumentos); 

e. admitir-se-á, excepcionalmente, a realização de revista 

manual em caso de fundada suspeita de que o visitante 

traga consigo objetos, produtos ou substâncias cuja 

entrada seja proibida por lei e/ou exponha a risco a 

segurança do estabelecimento prisional; f. após a visita, o 

preso poderá ser submetido, excepcionalmente, à busca 

pessoal. Destaca-se a Portaria nº 122/2007, do 

Departamento Penitenciário Prisional, no que pertine ao 

tema: a. visitas, no mínimo, semanais; b. três visitantes 

por preso, previamente cadastrados (prazo de 10 dias); c. 

duração de três horas; d. os presos submetidos à internação 

médica poderão receber visitas a depender das regras do 
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hospital onde se encontrarem; e. o preso permanecerá sem 

algemas no curso da visita. No que concerne à visita 

íntima, o relacionamento sexual consentido nas unidades 

prisionais não se constitui em uma “dádiva” concedida 

pela administração, diante do “bom comportamento 

carcerário”. É um direito assegurado, em ambiente 

reservado, garantida a privacidade dos parceiros. A 

suspensão só será admitida nas hipóteses de infração 

disciplinar relacionada ao seu exercício. A Constituição 

do estado do Rio de Janeiro prevê em seu art. 27 o direito 

à visita íntima (“O Estado garantirá a dignidade e a 

integridade física e moral dos presos, facultando-lhes 

assistência espiritual, assegurando o direito de visita e de 

encontro íntimo a ambos os sexos”). O Decreto nº 6.049, 

de 27 de fevereiro de 2007 prevê “A visita íntima tem por 

finalidade fortalecer as relações familiares do preso e 

será regulamentada pelo Ministério da Justiça”, o que foi 

feito pela Portaria nº 1190, de 19.6.2008, que se destaca: 

a) mínimo, de duas vezes por mês, de cônjuge ou 

convivente previamente cadastrado; b) a visita poderá ser 

suspensa ou restringida, por tempo determinado, mediante 

ato motivado do diretor, quando: a. houver cometimento 

de falta disciplinar de natureza grave, apurada mediante 

processo administrativo disciplinar que enseje isolamento 

celular; b. ato do cônjuge ou companheiro que: i. cause 

problemas à administração do estabelecimento de ordem 

moral ou risco para a segurança ou disciplina; ii. por 

solicitação do preso; iii. como sanção disciplinar 

independente da falta nos casos em que a infração esteja 

relacionada com o seu exercício. O tempo de duração é de 
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1 (uma) hora. Contemporaneamente, há permissão para 

relação entre pessoas do mesmo sexo. 

A regulamentação da visita íntima em 

estabelecimentos penais tem por escopo impedir o 

contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Os 

interessados devem estar em perfeitas condições de saúde 

física e mental. Não há direito subjetivo dos presos à 

visitação íntima, diante do interesse público, prevendo a 

Lei de Execução Penal a possibilidade da suspensão ou 

restrição mediante ato fundamentado do diretor da 

unidade penal, observado ainda a incolumidade física e 

moral (art. 5º, XLIX, CF/88). Vige o princípio da 

proporcionalidade, diante da proteção à saúde pública e à 

vida, dos pretendentes à visita e da coletividade carcerária. 

Quadro degradante diz respeito às visitas íntimas, que não 

raras vezes os presos são coagidos e objeto de extorsão por 

outros presos, que em troca da integridade física e 

proteção na massa carcerária, cedem suas esposas, 

companheiras ou filhas a outros presos, sem visita, para 

relações sexuais.  

A visita virtual foi instituída para os presos que 

estejam em estabelecimentos distantes e será realizada 

através de equipamentos de informática ou de 

videoconferência instalados na unidade em que o preso se 

encontrar e nas Defensorias Públicas da União para o 

visitante. Objetiva-se superar as vulnerabilidades dos 

apenados em estabelecimentos penais de segurança 

máxima na comunicação com familiares e amigos, a fim 

de diminuir o rigor da segregação e manter os precários 

laços familiares e a hipotética socialização. É relevante a 
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questão pertinente ao pedido de transferência para 

cumprir a pena em estado de origem. Deve ser deferido 

quando houver vínculo familiar e disponibilidade de vaga, 

pois permitirá uma melhor socialização e o exercício do 

direito à assistência familiar. A Corte Suprema já 

ressaltou que os valores humanos preponderam sobre os 

enfoques segregacionistas. A transferência de 

estabelecimento de um estado da federação para outro, 

onde residem os familiares, fica sujeito à avaliação de sua 

conveniência em relação à segurança do apenado e à 

sociedade (STF, HC 105.175/SP, 2ª T., rel. Min. Gilmar 

Mendes, j. 22.3.2011). 

Na Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013), inclui-se: “promover, com apoio do Conselho da 

Comunidade, o processo de Justiça Restaurativa com o 

preso e sua família, e também com a família da vítima, 

sempre que possível”. A obtenção de documentos de 

cidadania é fundamental para a reinserção social. 

 

7. A assistência religiosa será prestada com liberdade 

de culto (art. 5º, VI, CF/88), permitindo-se a participação 

nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem 

como a posse de livros de instrução religiosa. O direito à 

liberdade de pensamento, de consciência e de religião 

deve ser respeitado. Entende-se que, quem cumpre pena 

em regime domiciliar, tem direito a frequentar cultos 

religiosos, a ser cumprido no local, dia e horário 

informado e fiscalizado pelo Juízo da execução. A 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica) prevê no item pertinente à 
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liberdade de consciência e de religião que “a liberdade de 

manifestar a própria religião e as próprias crenças está 

sujeita unicamente às limitações previstas na lei e que 

sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a 

saúde ou amoral públicas ou os direitos ou liberdade dos 

demais presos” (art. 12). As “Regras Mínimas” 

prescrevem que “Dentro do possível, todo recluso será 

autorizado a cumprir os preceitos de sua religião, 

permitindo-lhe participar dos serviços organizados no 

estabelecimento e ter em seu poder livros de instrução 

religiosa e de confissão”. A Constituição Federativa prevê 

a liberdade de consciência e de crença, assegurando o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantindo a 

proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Lei de 

Execução Penal torna a assistência religiosa um dever do 

Estado, prevendo liberdade de culto aos presos e 

internados. A Resolução nº 8, de 9 de novembro de 2011, 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

estabelece as seguintes diretrizes para a assistência 

religiosa: a) será garantido o direito de profecia por todas 

as religiões e o de consciência aos agnósticos e adeptos de 

filosofias não religiosas; b) será assegurada atuação de 

diferentes confissões religiosas em igualdades de 

condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o 

proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação 

ou estigmatização; c) assistência religiosa não será 

instrumentalizada para fins de disciplina, correcionais ou 

para estabelecer qualquer tipo de regalia, benefício ou 

privilégio, e será garantida mesmo à pessoa presa 

submetida a sanção disciplinar; d) à pessoa privada de 
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liberdade será assegurado o direito à expressão de sua 

consciência, filosofia ou prática de sua religião de forma 

individual ou coletiva, devendo ser respeitado o direito e a 

vontade de participação, ou de abster-se de participar de 

atividades de cunho religioso; e) será garantido à pessoa 

presa o direito de mudar de religião, consciência ou 

filosofia, a qualquer tempo, sem prejuízo da situação 

prisional; f) o conteúdo da prática religiosa deverá ser 

difundido pelo grupo religioso e pelas pessoas presas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Proposta de Alteração da Lei de Execução Penal 

(2013) garante o direito às pessoas privadas de liberdade 

de práticas religiosas nos estabelecimentos penais, ao 

permitir que haja local apropriado, respeitando-se as 
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especificidades, bem como a utilização de instrumentos 

musicais. Diante da falência estatal no sistema 

penitenciário, a assistência religiosa tem sido uma 

ferramenta de sustentabilidade da pessoa presa, acendendo 

uma luz no final do túnel na esperança da liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A assistência ao egresso tem dois objetivos: a) 

orientar e apoiar para reintegração à vida em liberdade 

(família, comunidade e sociedade); b) conceder, quando 

necessário, alojamento e alimentação, em estabelecimento 

adequado pelo prazo de 2 (dois) meses, que poderá ser 

prorrogado uma única vez. Consideram-se egressos: a) o 

liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da 

saída do estabelecimento; b) o liberado condicional, 

durante o período de prova; c) o desinternado de medida 
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de segurança, ex vi do art. 97, § 3º, do CP (“A 

desinternação ou a liberação, será sempre condicional, 

devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, 

antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de 

persistência de sua periculosidade”). 

René Ariel Dotti, no Curso de Direito Penal, salienta 

que: “O egresso é, não raramente, a personagem cinzenta 

cuja linha divisória esfumada entre a prisão e a liberdade 

o expõe ao sofrimento da pena de prescrição pelas 

variadas formas de rejeição social”. A assistência ao 

egresso deve ser prestada pelos Patronatos, públicos ou 

particulares, pois sem oportunizar condições à reinserção 

social retroalimenta a reincidência. A assistência ao 

egresso, no que tange à concessão de alijamento adequado 

e alimentação, será de dois meses, prazo que poderá ser 

prorrogado uma única vez, comprovada por declaração do 

assistente social o empenho na obtenção de emprego. 

Diante da realidade social, de um lado, a idade e a saúde, 

de outro, e o escasso mercado de trabalho e a 

hipossufiência do egresso, o prazo é diminuto.  

Leia-se nas “Regras Mínimas” que “Os serviços e os 

organismos, oficiais ou não, que ajudam os reclusos 

postos em liberdade a reintegrarem-se na sociedade, 

proporcionarão aos liberados, na medida do possível, os 

documentos e papéis inerentes à sua libertação” (81.1). O 

momento mais difícil para quem sai do cárcere é do 

ingresso na liberdade, pela própria estigmatização da 

prisionalização. 

As condições a que fica o liberado restrito em sua 

locomoção são obrigações de fazer e não fazer, que 
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satisfeitas após o decurso do período de prova leva ipse 

iure à declaração de extinção da pena. São condições: a) 

obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for 

apto para o trabalho. A questão fulcral é a da obtenção de 

trabalho lícito, quando se sabe do preconceito no mercado 

de trabalho formal em relação ao egresso e a ausência de 

mão de obra qualificada nas unidades prisionais, onde 

também há ausência de espaço e instrutores para a 

implantação de oficinas profissionalizantes. A única saída 

do egresso pobre para a sobrevivência é o mercado 

informal, desde que tenha mão-de-obra qualificada. O 

apenado deverá demonstrar a sua procura efetiva e sincera, 

diante de sua qualificação e oferta do mercado de trabalho 

lícito; b) ter residência obrigatória na comarca da 

execução, na hipótese que implique modificação de 

competência do juiz da execução. Se for permitido ao 

liberado residir fora da comarca do juízo da execução, terá 

obrigação de se apresentar imediatamente ao magistrado e 

à autoridade incumbida da observação cautelar e proteção 

(apoio do serviço social). Estas serão realizadas pelo 

serviço social penitenciário, Patronatos, públicos ou 

particulares, ou conselho da comunidade, com a 

finalidade: a. fazer observar o cumprimento das condições 

especificadas na sentença concessiva do benefício; b. 

proteger o egresso, orientando-o na execução de suas 

obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade 

laborativa. Ricardo Wister, por puro sentimento de 

piedade, criou o primeiro patronato de liberados na 

Filadélfia, em 1776, diante das condições trágicas dos 

egressos do regime pensilvânico; c) fazer comunicação 
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periódica ao juiz da execução de suas atividades ou 

ocupações. O magistrado especifica a periodicidade do 

comparecimento ao juízo, para fins de controle e 

acompanhamento; d) é vedada a mudança de residência 

sem o conhecimento do juiz da execução ou da autoridade 

incumbida da observação cautelar ou de proteção; e) 

obedecer ao recolhimento no horário estabelecido; f) 

abster-se de frequentar determinados lugares. O liberado 

declarará se aceita ou não as condições. As condições 

judiciais podem ser relativizadas diante do caso concreto. 

Aduza-se que o legislador objetiva evitar que o egresso 

frequente lugares facilitadores da reincidência, porém o 

juiz da execução não pode impedir a socialização do 

egresso, frequentando lugares de diversão (cinemas, 

teatros, reuniões culturais e sociais e práticas esportivas), 

instrumentos de adaptação social. 

Aplicada a medida penal do livramento condicional, 

será expedida carta de livramento, com cópias integrais da 

sentença. Não há mais a exigência de parecer do Conselho 

penitenciário no procedimento do livramento condicional. 

A cerimônia do livramento é relevante não só para o 

liberado, como para os demais apenados, possuindo sua 

liturgia caréter didático-pedagógico. É ato solene, devendo 

ser realizada no dia marcado pelo presidente do Conselho 

Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo 

cumprida a pena, sendo observada: a) a leitura da 

sentença, na presença dos demais condenados; b) a 

advertência para o cumprimento das condições impostas 

na sentença de livramento; c) a declaração do liberado de 

aceitação das condições impostas. O liberado receberá 
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uma caderneta, que exibirá à autoridade judiciária ou 

administrativa sempre que lhe for exigida. 

Cumprida ou extinta a pena, ficam os registros 

criminais do processo e da condenação sob sigilo, como 

consequência imediata e automática do cumprimento da 

pena ex vi do art. 202 da Lei de Execução Penal, não 

constarão da folha corrida, atestados ou certidões 

fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da 

justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo 

para instruir processo pela prática de nova infração penal 

ou outros casos expressos em lei (requisição de 

informação para habilitação em procedimento licitatório 

ou a candidato a cargo público. Sublinhe-se que a 

reabilitação não apaga a condenação penal em relação à 

futura reincidência, que só ocorrerá se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e o injusto penal 

posterior tiver decorrido o prazo e tempo superior a 5 

(cinco) anos (art. 64, I, do CP). 

A reabilitação, de natureza declaratória, não é a única 

ferramenta de política criminal para o sigilo do registro 

criminal. Na Lei de Execução Penal há duas hipóteses 

quando: a) regula os registros na hipótese de sursis, 

ressalvadas as requisições pelo Poder Judiciário ou pelo 

órgão do Ministério Público para instruir processo 

criminal (art. 163, § 2º); b) houver cumprimento ou 

extinção da pena (art. 202). 

O sigilo ditado pela Lei de Execução Penal é mais 

limitado, pois pode ser quebrado a qualquer momento pela 

autoridade policial e o órgão do Ministério Público, ao 

passo que o garantido pela reabilitação é mais amplo, só 
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pode ser quebrado exclusivamente pelo magistrado 

criminal, ex vi do art. 748 do Código de Processo Penal 

(STJ, RMS 25.096/SP, 5ª T., rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 

28.2.2008). O Código de Processo Penal regula o 

procedimento nos arts. 743 a 750, no que não estiver 

revogado pelos arts. 93 a 95 pelo Código penal. 

O sigilo do registro é automático e imediato. A 

reabilitação é ampla, dando maior esfera de segurança 

para o habilitado, e não definitiva, sendo revogada se o 

reabilitado reincidir, por decisão definitiva (não extingue, 

apenas suspende alguns efeitos da sentença penal 

condenatória), ou for condenado à pena que não seja de 

multa. Com a revogação, os efeitos da condenação voltam 

a vigorar. Só por meio de nova reabilitação, satisfeitos os 

requisitos do art. 94 do Código Penal, retornará o sigilo do 

registro. 

Se a reabilitação for negada, poderá ser requerida, a 

qualquer tempo, sendo o novo pedido instruído com novas 

provas pertinentes aos requisitos do art. 94 do Código 

Penal. 

 

*** 
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