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Para a sustentabilidade da execução penal, elegem-se quatro eixos: a) 

princípio da humanidade; b) trabalho prisional; c) educação; d) disciplina 

carcerária, com o apoio no princípio da legalidade executória. 

 

A. Princípio da Humanidade 

 

1. O primeiro eixo de sustentabilidade da execução é o princípio da 

humanidade. A desumanização do cárcere é um problema fundamental do 

desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, devido à falência 

da capacidade do Estado no enfrentamento de crônicas demandas (físicas, 

gerenciais e disciplinares) dos estabelecimentos penais. Há dois séculos 

mantém-se a tríplice vulnerabilidade: superlotação, promiscuidade e 

ociosidade. 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 Tratamento de Reclusos da 

Organização das Nações Unidas; c) no Pacto Internacional sobre Direitos 

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

 

2. O Pacto de São José da Costa Rica registra que “toda pessoa 

humana tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade”. Esta é o mais relevante princípio diante dos direitos humanos, 

produto de lenta e longa maturação para a sua conquista. Constitui-se em 

um complexo de direitos e deveres fundamentais que objetivam garanti-la 

contra qualquer ato degradante e desumano, e promover sua participação 

corresponsável na vida comunitária. O respeito à dignidade humana e ao 

livre desenvolvimento da personalidade é uma exigência imprescindível 
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nos estados democráticos, razão pela qual se encontra acolhida nos textos 

sobre as garantias fundamentais. 

 

3. Nossa Constituição o expressa nos princípios fundamentais, bem 

como em relação à humanidade das penas como a proibição da pena de 

morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de 

trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Deve ser assegurado ao preso o 

respeito à integridade física ou moral e o cumprimento da pena em 

estabelecimentos de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo e 

assegurado à mulher presa permanecer com seus filhos durante a 

amamentação. As denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua 

devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do 

Estado de Direito e a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão 

cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado. Ferrajoli 

observa que são direitos fundamentais todos os direitos subjetivos que 

correspondem universalmente a todos os seres humanos, enquanto dotados 

do status de cidadãos ou pessoas com capacidade de obrar. Há evidente 

desordem dos modelos e paradigmas, consequência de uma crise da política 

criminal. 

 

4. O princípio da humanidade, defluente da dignidade da pessoa 

humana e emergente do princípio da secularização, é o fundamento do 

Estado Democrático de Direito, deduzido pelo conjunto de normas contido 

em nossa Carta Política. Marc Ancel dizia que a verdadeira justiça penal é 

humanista. Lamentavelmente, nesta década do século XXI, sob as rubricas 

da sociedade de riscos e da impunidade, pelo estímulo midiático, tudo se 

permite em nome da “segurança pública” e da política oportunista, 

vulnerando a sustentabilidade da execução penal, como: a) volta das 

prisões ilegais (“para averiguações”); b) violação da intimidade e a 

ilimitada quebra do sigilo de correspondência; c) exposição à notoriedade 

pelos meios de comunicação de massa; d) manutenção, com a existência de 

vagas, em unidade distante do acesso à família; e) ainda a perda dos dias 

remidos pelo trabalho e pelo estudo como pena cumprida; f) revistas 

humilhantes e degradantes dos parentes e visitantes nas unidades, ainda não 

substituídas por scanners corporais pela recusa dos governadores em arcar 

com o gasto de sua implantação; g) a seleção de presos em 

estabelecimentos penais por participação em organização criminosa 

dominante; h) manutenção, sem fato novo, em regime prisional 

diferenciado; i) medidas de segurança e a internação em hospital-presídio, 
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diante de regime de encarceramento do doente mental; j) maus tratos; k) 

superpopulação carcerária e ausência de atribuição de trabalho e ensino 

reforçando a ociosidade e a contracultura; l) cumprimento de pena acima 

do tempo da condenação imposta. Enfim, a consagração do desvio da 

execução, em nome do combate vingativo ao inimigo.  

 

5. Registre-se o teor do voto do ministro Teori Zawascki, da Suprema 

Corte, diante da superlotação carcerária e maus tratos em que o poder 

público deve arcar com o pagamento de danos morais, se não, veja-se: “O 

recorrente cumpre pena privativa de liberdade em condições não só 

juridicamente ilegítimas, porque não atendem as mínimas condições de 

exigências impostas pelo sistema normativo, mas também humanamente 

ultrajantes, porque desrespeitosas a um padrão mínimo de dignidade” (STF, 

RE 580.252/MS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 3.12.2014). Daí, a 

imperatividade da permanente realização de Mutirões Carcerários, 

objetivando diminuir o flagrante desvio da execução. 

 

 

B. Trabalho Prisional 

 

6. O segundo eixo de sustentabilidade da execução é o trabalho 

prisional, razão pela qual a administração penitenciária, enfrentando os 

óbices da superlotação e da ociosidade, deve disponibilizá-lo ao máximo 

para possibilitar à massa carcerária o preenchimento do tempo inútil na 

prisão e criar possibilidades da remição pela pena cumprida. Não se trata 

de trabalho escravo, razão pela qual é remunerado e abrigado pelo seguro 

de acidentes. Como dever social e condição de dignidade humana, tem o 

fim educativo e produtivo. O condenado à pena de prisão em regime 

fechado está obrigado ao trabalho interno na medida de sua aptidão e 

capacidade, desde que compatível com a execução. Devem-se levar em 

conta as necessidades e as oportunidades futuras do condenado no 

mercado, formal e informal, principalmente, nos momentos de crise 

político-econômica. O grande desafio é a sua inexistência e de mão de obra 

qualificada para a maioria dos encarcerados, tornando-se o grande óbice 

para remir a pena.  

 

7. Sabe-se que a ociosidade é ocasionada pela: a) antiquada 

arquitetura prisional, que não oferece condições para a instalação de 

oficinas e escolas profissionalizantes; b) falta de mestres para o ensino do 
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ofício, como também de matéria-prima e de instrumental moderno para o 

aprendizado; c) falta de uma política sólida e competente gestão 

penitenciária, que permita à administração cumprir um plano-programa 

fiscalizado e dirigido para o trabalho; d) ausência ou baixa remuneração 

para a formação de um real pecúlio para os primeiros dias difíceis de 

liberdade do egresso. Deve-se registrar que o trabalho jamais poderá ter um 

escopo aflitivo, mas sim o exercício de um direito do cidadão para o seu 

projeto existencial de vida. 

 

8. A jornada normal não será inferior a 6 (seis), nem superior a 8 

(oito) horas, com descanso nos domingos e feriados, sendo sempre possível 

a atribuição de horário especial para presos designados para os serviços 

internos de manutenção. O trabalho prisional, no fechado ou semiaberto, 

poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia 

administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. 

Cabe à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com 

critérios e métodos empresariais, encarregando-se de sua comercialização, 

bem como suportar despesas, inclusive pagamento da remuneração 

adequada. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar 

convênios com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de 

trabalho referentes a setores de apoio dos presídios (Lei nº 10.792/2000). 

Todas as importâncias arrecadadas com as vendas revertirão em favor da 

fundação ou empresa pública ou na falta, do estabelecimento penal. O que 

afugenta os pequenos empresários são as rebeliões com a possibilidade 

efetiva da destruição de máquinas, bem como as transferências de presos 

obreiros já integrados nas equipes, que desestabilizam a linha de produção. 

 

9. O trabalho no regime fechado é intramuros e os maiores de 60 

(sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada a sua idade. Quando 

externo, só será admissível em serviços e obras públicas realizadas por 

órgão da administração direta ou indireta, ou em entidades privadas, diante 

de escolta, no limite máximo do número de presos de 10% (dez por cento) 

do total dos empregados na obra. A prestação em entidade privada depende 

do consentimento do apenado. Pelo Projeto de Reforma Penal de 2012, o 

trabalho externo, excepcional e facultativo, poderá ser também fiscalizado 

por meio da monitoração eletrônica. 

 

10. É obrigatório e direito social da pessoa presa. O Estado tem o 

dever de dar-lhe trabalho, remunerando-o, e garantindo condições de 
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higiene e segurança, as mesmas prescritas para o obreiro livre. Os 

trabalhadores presos devem ser indenizados pelos acidentes e enfermidades 

profissionais em condições idênticas aos trabalhadores livres, incluídos os 

direitos previdenciários. A incapacidade por acidente no trabalho ou no 

estudo não impede a contagem dos dias e horas para a remição. A natureza 

jurídica do trabalho da pessoa presa constitui uma relação de direito 

público que não se sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho. Como 

exceções ao art. 31 da LEP, ficam desobrigados os condenados pela Lei das 

Contravenções Penais, se a prisão simples não exceder a 15 (quinze) dias, 

na condenação por crime político e no caso do preso provisório. De outro 

lado, a Lei de Execução Penal estatui que “Constituem deveres do 

condenado: [...] V - A execução do trabalho, das tarefas e das ordens 

recebidas”. O preso não é ocioso porque quer, mas pela falta de trabalho, 

de oficinas, de mestres, diante da ausência de mão-de-obra qualificada e 

superlotação dos estabelecimentos penais. Conseguir uma vaga no trabalho 

prisional é mais difícil do que no mercado pelo trabalhador livre. O preso 

provisório não está obrigado a trabalhar intramuros (princípio da 

inocência) e não poderá fazê-lo extramuros. Na atribuição do trabalho, 

deverão ser observadas: a) condição pessoal do condenado; b) as 

necessidades futuras e as oportunidades do mercado, com a visão no 

presente e no futuro do egresso. 

 

11. O trabalho externo é característica fundamental do regime 

semiaberto. Sua prestação será autorizada pelo magistrado, dependendo da 

oferta, aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado. O lapso 

temporal de cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena privativa de 

liberdade, no regime semiaberto, perdeu a sua exigibilidade, diante da 

jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça (1999) e da recente 

decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à Ação Penal 470, que 

modificou o precedente de 1995. O fundamento se encontra no princípio 

dos direitos humanos e da isonomia, diante da realidade do sistema 

prisional semiaberto. Assim, os condenados que cumprem pena neste 

regime, tanto poderão ter trabalho interno ou externo, sem a necessidade do 

tempo mínimo de permanência, o qual per se já daria condições à 

progressão para o regime aberto. Este se baseia na autodisciplina e no 

senso de responsabilidade do condenado. O funcionamento deste regime 

prisional, com patamar na confiança, depende do processo seletivo e do 

número de apenados no estabelecimento penal, bem como no apoio 

motivacional, através de biblioteca, sala de leitura e palestras nos fins de 
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semana. 

 

12. Constituem direitos dos condenados a atribuição de trabalho e sua 

remuneração, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três 

quartos) do salário mínimo, pois deverá atender: a) à indenização dos 

danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 

reparados por outros motivos; b) à assistência à família; c) às pequenas 

despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 

com a manutenção do condenado, em proporção afixada e sem prejuízo da 

destinação aos itens anteriores. A Lei de Execução Penal se preocupou com 

o futuro ingresso do apenado na vida livre, ao dispor que parte do restante 

da constituição do pecúlio deverá ser depositada em caderneta de 

poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. 

Registre-se que todos os presos trabalhadores deveriam ter direito ao 

salário mínimo vigente no país, diante da Carta Política de 1988 e da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, sem qualquer distinção. A 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece que o trabalho da 

pessoa presa será remunerado no mesmo padrão do mercado de trabalho 

livre, considerando-se a natureza do serviço e a qualidade da prestação 

oferecida. A jornada normal de trabalho interno é igual, quer no regime 

fechado ou semiaberto.  

 

13. O Superior Tribunal de Justiça dá precisa interpretação ao texto 

legal, aplicando o princípio da razoabilidade, em relação “à comprovação 

de trabalho ou à possibilidade imediata de fazê-lo”, temperando diante da 

realidade do cotidiano da vida (STJ, HC 229.494/RJ, 5ª T., rel. Min. Marco 

Aurelio Bellizze, j. 11.9.2012). Diante do princípio da razoabilidade, 

observados os fins sociais da pena, o Superior Tribunal de Justiça 

concedeu o regime de prisão domiciliar, fora do rol elencado no art. 117 da 

LEP, ao apenado que, sem condições para pagar as passagens nos dias de 

semana que trabalha, consegue um emprego em comarca distante do juízo 

da execução (STJ, REsp 962.078/RS, 5ª T., rel. Min.* Adilson Vieira 

Macabu, j. 17.2.2011). Há inadmissibilidade das saídas diárias no regime 

aberto sem vinculação ao trabalho e ao estudo. Só na hipótese de saída para 

a frequência de curso admite-se a remição. A distância entre o albergue e o 

local de trabalho, impõe custo elevado no transporte diário, o que pode 

inviabilizá-lo, razão pela qual, diante do caso concreto, observado o 

princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser concedida a prisão 

domiciliar, com condições, horário e monitoramento eletrônico. 
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14. A remição é um direito público subjetivo do apenado, incluindo o 

trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, 

artesanal ou artístico, admitindo-se o burocrático nas unidades, pois é 

prestado para o seu efetivo funcionamento e com proveito erga omnes. O 

trabalho prisional deve ser desenvolvido objetivando a capacitação do 

interno e não a exploração para o fim de um benefício. Assim, deve servir a 

formação profissional tendo em consideração as necessidades próprias e de 

sua família. O trabalho surge como imposição da lei e obrigação do 

condenado na execução da pena privativa de liberdade. 

 

15. A remição conduz ao acréscimo de um dia de pena cumprida por 3 

(três) dias de trabalho, conduzindo à alteração do título executório, que é a 

sentença penal transitada em julgado. A cada 3 (três) dias trabalhados 

acresce um dia de pena cumprida, somando-se o tempo remido com o 

tempo de pena cumprida, até o limite de 30 (trinta) anos, para os fins de 

extinção da pena. Só é admissível a remição pelo trabalho nos regimes 

fechado e semiaberto. O regime aberto se baseia na autodisciplina e no 

senso de responsabilidade do condenado, o trabalho é um pressuposto da 

nova condição de cumprimento de pena (STF, HC 98.261/RS, rel. Min. 

Cezar Peluso, j. 2.3.2010). O trabalho esporádico é ocasional, não efetivo, 

o que torna impossível remir. Contemporaneamente, não há mais espaço 

para não remir o trabalho artístico e intelectual.  

 

C. Estudo 

 

16. O terceiro eixo de sustentabilidade é o estudo. 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 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. 

 

17. A Lei nº 12.433, de 29.6.2011, admite a remição pelo estudo, 

estabelecendo a cada 12 (doze) horas de frequência o acréscimo de 1 (um) 

dia de pena cumprida. A Súmula nº 341 do Superior Tribunal de Justiça já 
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admitia “a frequência a curso de ensino formal e causa de remição de 

parte do tempo de execução da pena, diante do regime fechado ou 

semiaberto”. A Lei nº 12.245, de 24.5.2010, alterou o art. 83 da Lei de 

Execução Penal para autorizar a instalação de salas de aula destinadas a 

cursos de ensino básico e profissionalizantes. Não há exigibilidade que as 

12 (doze) horas de estudo sejam exatamente divididas em 4 (quatro) horas 

por 3 (três) dias. Constitui crime de falsidade ideológica atestar falsamente 

prestação de serviço para o fim de instruir pedido de remição. Há 

incidência da remição sobre a progressão de regimes e livramento 

condicional, inadmitindo-se em relação às medidas de segurança. É 

permitida a cumulação de horas trabalhadas com horas estudadas, desde 

que haja compatibilidade. 

 

18. As Regras Mínimas para o tratamento de reclusos e 

recomendações pertinentes adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas 

(Genebra, 1955), em seu item 39, diz que “Os reclusos deverão ser 

informados periodicamente dos acontecimentos mais importantes, seja por 

meio da leitura dos diários, revistas e publicações penitenciárias especiais, 

seja por qualquer meio de rádio, conferências ou qualquer outro meio 

similar, autorizado ou fiscalizado pela administração”. 

Contemporaneamente, adquire-se a informação através da televisão e da 

internet. À pessoa presa não pode ser vedado o seu acesso. No corpo das 

Regras Mínimas, no item 40, especifica-se: “Cada estabelecimento deverá 

ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, 

suficientemente provida de livros instrutivos e recreativos. Deverá instar-

se com os reclusos para que utilizem o mais possível a biblioteca”.  

  

19. A remição pela leitura visa à possibilidade da remição da pena do 

custodiado em regime fechado e também se aplica às hipóteses de prisão 

cautelar. A participação do preso dar-se-á de forma voluntária, sendo 

disponibilizado ao participante um exemplar de obra literária, clássica, 

científica ou filosófica, dentre outras de acordo com as obras disponíveis na 

unidade prisional. O preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias 

para a leitura de uma obra literária. Após este período, deverá apresentar 

uma resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de 

avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e, ao final, de até 12 

(doze) obras lidas e avaliadas, terá possibilidade de remir 48 (quarenta e 

oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade 

gerencial da unidade prisional. Equipara-se ao trabalho intelectual e 
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considera-se a fidelidade e a clareza da resenha, sendo desconsideradas 

daquelas que não atenderem a este pressuposto subjetivo. Com vistas ao 

incentivo à leitura e ao desenvolvimento da escrita como forma criativa de 

expressão, serão realizadas pela equipe especializada e possíveis 

colaboradores, em salas de aula ou oficinas de trabalho. O resultado 

deverá ser enviado ao magistrado federal da execução das penas de cada 

estabelecimento penal federal, para que este decida sobre o aproveitamento 

a título de remição da pena, contabilizando-se 4 (quatro) dias de remição da 

pena aos que alcançarem os objetivos propostos (Ministério da Justiça, 

Portaria Conjunta nº 276, de 20.6.2012). Por simetria, a matéria deve ter 

recepção no sistema penitenciário estadual. 

 

20. Nos regimes aberto e semiaberto e no livramento condicional, 

admite-se a remição pelo estudo através da frequência a curso de ensino 

regular ou de educação profissional, parte do tempo da execução da pena 

ou do período de prova. Admitem-se também nas hipóteses de prisão 

cautelar. O estudo fora do estabelecimento penal deverá ser comprovado 

mensalmente por meio de declaração da unidade de ensino, a frequência e o 

aproveitamento escolar. Majora-se de 1/3 (um terço) das horas de estudo no 

caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o 

cômputo da pena, desde que certificado pelo órgão competente.  

 

21. Pelo Decreto nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014, as pessoas 

condenadas à pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos, desde 

que já tenham cumprido 2/5 (dois quintos) da pena, se não reincidentes, ou 

3/5 (três quintos), se reincidentes, e estejam em regime semiaberto ou 

aberto e tenham concluído durante a execução da pena o curso de ensino 

profissionalizante ou superior, devidamente certificado por autoridade 

educacional local, na forma do art. 126 da Lei de Execução Penal, nos 3 

(três) anos, contados retroativamente a 25 de dezembro, serão indultados. 

 

22. No caso de falta grave, o magistrado poderá revogar até 1/3 (um 

terço) do tempo remido, observado o art. 57 da LEP (natureza, motivos, 

circunstâncias, consequências, perfil do faltoso e tempo de prisão). 

Recomeça a contagem a partir da data da infração disciplinar. O condenado 

não perde mais todos os dias remidos. O tempo remido será computado 

como pena cumprida para todos os efeitos. O tempo de remição é objeto de 

prova, razão pela qual há uma planilha de horas trabalhadas, sendo 

declarada pelo Juiz da Execução, ouvido o órgão do Ministério Público. 
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Não se computa o trabalho espontâneo fora dos horários nas unidades 

prisionais. A declaração da remição será dada pelo Juiz da Execução com 

a oitiva do Ministério Público. A autoridade administrativa encaminhará 

mensalmente ao Juízo da Execução cópia do registro de todos os 

condenados que estiverem trabalhando ou estudando com a planilha dos 

dias de trabalho e horas de frequência escolar ou atividades de ensino, de 

cada um deles. A Lei nº 12.245, de 24 de maio de 2010, altera o art. 83 da 

Lei de Execução Penal, acrescentando o § 4º, para autorizar a instalação de 

salas de aula e de leitura nos presídios destinadas a cursos de ensino básico 

e profissionalizantes. 

 

D. Disciplina Carcerária 

 

23. O último eixo de sustentabilidade é a disciplina carcerária, 

observados os direitos e deveres dos apenados. O direito de punir e 

executar a pena privativa de liberdade é privativa do Estado, cujos limites 

são firmados na sentença penal condenatória, título executivo da execução. 

No curso da execução “cumpre ao condenado, além das obrigações legais 

inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena”. O 

apenado, ao mesmo tempo em que se submete às normas impostas na 

execução da pena, também deve cumprir as suas obrigações. A Exposição 

de Motivos fala que o conjunto de direitos e deveres constitui uma tomada 

de posição frente ao fenômeno da prisionalização, objetivando depurá-lo, 

no possível, das distorções e dos estigmas. A Lei de Execução Penal 

estabelece que a disciplina consista na colaboração com a ordem, na 

obediência às determinações da autoridade e seus agentes e no desempenho 

do trabalho a que ficam sujeitos os condenados à pena privativa de 

liberdade ou restritivas de direitos e ao preso provisório. 

 

24. Nas Regras Mínimas da ONU, “a ordem e a disciplina serão 

mantidas com firmeza, mas sem impor restrições além das necessárias, 

para manter a segurança e a boa organização da vida em comum”. No 

início da pena e da custódia cautelar, a pessoa reclusa deve receber a 

cartilha de normas disciplinares, bem como os meios de informação e os 

instrumentos para exercer os seus direitos e cumprir suas obrigações. O 

Regulamento Penitenciário Nacional dispõe no seu art. 84 que “os meios de 

correção só serão permitidos quando inevitáveis para proteger a vida e 

para o controle da ordem e da disciplina no estabelecimento penal federal, 

desde que tenham sido esgotadas todas as medidas menos extremas para 
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alcançar seus objetivos”. 

 

25. Os deveres especiais são: a) comportamento disciplinado e 

cumprimento fiel da sentença; b) obediência ao servidor e respeito a 

qualquer pessoa com quem deva se relacionar; c) urbanidade e respeito no 

trato com os demais presos; d) higiene pessoal e asseio da cela ou 

alojamento; e) conservação dos objetos de uso pessoal; f) conduta oposta aos 

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

disciplina; g) execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; h) 

submissão à sanção disciplinar imposta; i) indenização à vítima ou seus 

sucessores; j) indenização ao Estado, quando possível, das despesas 

realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da 

remuneração do trabalho. 

 

26. As faltas disciplinares dividem-se em leves, médias e graves, 

punindo-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada (a 

tentativa de fuga). As faltas médias e leves (que, pelo Projeto de 2013, 

deverão ser objeto de resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciário) devem ser referidas nos regimentos disciplinares estaduais, 

observadas as regionalidades locais, sem se esquecer do princípio da 

proporcionalidade em relação às faltas referidas na Lei de Execução Penal e 

o da dignidade da pessoa do encarcerado. A execução, respeitados os 

instrumentos materiais da administração penitenciária, atua com a 

observância das garantias do Estado de Direito, submetendo-se seus 

regulamentos internos à estrita atuação do princípio da legalidade. O 

apenado não pode ficar ao arbítrio da administração penitenciária. No 

Direito contemporâneo, há uma garantia à execução penal, à exigência 

jurisdicional e às garantias processuais vistas no sentido da preservação dos 

direitos individuais contra os abusos de poder. Daí o reconhecimento dos 

direitos fundamentais dos apenados. 

 

27. O fim da execução penal é lograr a reincorporação do apenado na 

comunidade jurídica. Diante do quadro, faz-se indagar se as altas taxas de 

reincidência em todos os países se constituiriam em uma prova cabal da 

insuficiência da prisão como instrumento de política criminal. As 

respostas dadas são por demais simplistas. São questões penitenciárias 

temáticas, que devem ser mais bem avaliadas: a) os reais efeitos da 

aplicação da pena privativa de liberdade; b) a eficiência das assistências 

institucionais na execução; c) a real rejeição macrossocial ao egresso. 
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28. Entende-se que a disciplina é fundamental nos estabelecimentos 

prisionais e seu regime deve ser compatível com as normas legais 

existentes (Lei de Execução Penal), mas flexibilizadas, dentro dos limites 

dos direitos e das garantias individuais do condenado e do risco social, 

priorizado o princípio da dignidade da pessoa humana. O interno vive uma 

situação carcerária muito difícil diante do dilema: denuncia o fato, resiste 

ou submete-se. A microssociedade tem valores peculiares, visto que um 

apenado prefere sofrer as mais duras sanções administrativas a denunciar o 

companheiro, autor verdadeiro da falta disciplinar.  

 

29. A disciplina consiste na ordem, na obediência às determinações 

legais das autoridades e seus agentes. A Lei de Execução Penal procura 

eliminar a forma humilhante e restritiva do sistema disciplinar, abolindo o 

arbítrio na sua aplicação, introduzindo disposições claras e precisas através 

da definição legal taxativa de faltas disciplinares e instituindo o devido 

processo legal no curso do procedimento administrativo-disciplinar. O 

princípio da ampla defesa e do devido processo legal é imprescindível 

quando se imputa ao condenado o cometimento de falta grave. Não 

significa que se tenha conseguido evitar as violências praticadas pelos e 

contra os encarcerados. A questão da disciplina ainda é tormentosa.  

 

30. Na esteira de Ferrajoli, impõe-se a reflexão filosófica-penal, diante 

da prisão, desigual, atípica, degradante e inutilmente aflitiva, a tarefa de 

superação, fruto de um processo gradual, ligado à questão cultural e à 

redução das bases sociais da violência, com a progressiva minimização do 

tempo de duração da execução penal, possibilitando a reinserção social em 

um tempo de vida útil do egresso. Não será a prisão, mas o estudo e a 

formação profissionalizante que construirão uma nova geração inclusiva, 

oriunda da periferia urbana, para que no futuro não ingresse na prisão. 

Portanto, a execução sustentável, em médio prazo, se traduz no 

investimento na educação e na profissionalização, com a construção de 

escolas e consequente evitação da superlotação carcerária. 


