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NOTÍCIAS 

 
O preso provisório ficará separado do condenado por 

sentença transitada em julgado. Violação do art. 84 da LEP. 
Reestruturação da Secretaria Especial de Administração 
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Relotação das 
unidades do sistema penitenciário do estado, observado ainda 
a densidade maior ou menor das organizações criminosas 

 
Por Álvaro Mayrink 

 
Escrevi no meu livro Execução Penal, abarcando a questão 

penitenciária, destacando o tema do preso provisório ficar separado 
do condenado por sentença transitada em julgado, senão vejamos: 

1 – Já se tinha registrado, em Raízes da Sociedade 
Criminógena, que o primeiro estabelecimento penal, com 
características assim definidas, surge em 1552, em Londres (House 
Correction), que tinha a característica do recolhimento de 
vagabundos que eram obrigados a trabalhar e, somente em 1840, na 
Ilha de Nolkfold, situada na Austrália, surge o modelo prisional 
progressivo, tendo como pilar o direito de execução penal, 
coadjuvado pelo princípio da proporcionalidade, visando substituir a 
autoridade pela benignidade e os castigos por prêmios. As lutas de 
Jeremy Bentham, primeiro teórico da execução da pena, William 
Blackstone, comentador da legislação penal inglesa, e John Howard 
(Penitenciary Houses) pela quebra do silêncio absoluto entre 
condenados e agentes, isolamento celular noturno, atividades 
diuturnas coletivas, conquista pelo mérito do ticket of leave, e contra 
as vulnerabilidades sistêmicas de superlotação, ociosidade e 
promiscuidade carcerária, retratam os avanços e graves retrocessos 
do século XVI até o presente século XXI.  

2 – O estabelecimento penal é o prédio para o qual são enviados 
os condenados para cumprirem as penas privativas de liberdade 
impostas ou os presos provisórios que são recolhidos no curso da 
ação penal a que respondem. As unidades prisionais, quanto à sua 
natureza, são classificadas em: a) de segurança máxima; b) média; 
c) mínima. Quanto à sua destinação, para: a) condenados ou 
internados, que cumprem pena de reclusão, detenção, prisão simples 
ou medida de segurança detentiva; b) mulheres; c) presos 
custodiados provisoriamente. As mulheres e os maiores de 60 
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(sessenta) anos são recolhidos em estabelecimento próprio e 
adequados às suas condições pessoais. O mesmo conjunto 
arquitetônico pode abrigar estabelecimentos penais de destinação 
diversa, isolados. O estabelecimento, conforme a sua natureza, 
deverá contar com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva aos internos. 
Diante do quadro constitucional, os condenados devem cumprir as 
penas impostas em estabelecimentos penais distintos pela natureza 
do delito, a idade e o sexo. E, diante do quadro normativo imposto, 
tem-se: a) os condenados às penas de reclusão, detenção e prisão 
simples; b) os presos provisórios separados dos definitivos; c) os 
primários dos reincidentes; d) as mulheres dos homens; e) os 
maiores de 60 (sessenta) anos; f) os que, ao tempo do fato, eram 
funcionários do sistema de administração da justiça criminal; g) o 
índio.  

3 – A Lei nº 13.167, de 6 de outubro de 2015, que altera o 
disposto no art. 84 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de 
Execução Penal, para estabelecer critérios para a separação de 
presos nos estabelecimentos penais (presos provisórios e definitivos, 
que respondam ou estejam condenados por crimes hediondos ou 
equiparados; por crimes em que tenha ocorrido o emprego de 
violência ou grave ameaça à pessoa e os demais crimes e 
contravenções). Se o estabelecimento penal não estiver funcionando 
em condições adequadas às previstas na Lei de Execução Penal, 
deverá ser imediatamente interditado pela autoridade judiciária. 
Deverá ter a lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. As 
penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de uma unidade 
federativa podem ser executadas em outra unidade, estabelecimento 
local ou da União, a qual poderá construir estabelecimento penal em 
local distante da condenação para recolher condenados, quando a 
medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio 
condenado. Faz exceção à regra insculpida no art. 90 da Lei de 
Execução Penal (“a penitenciária de homens será construída em 
local afastado do centro urbano a distância que não restrinja a 
visitação”). 

4 – Os estabelecimentos penais são: a) penitenciária, que se 
destina ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, 
construída em local afastado do centro urbano, alojando o 
condenado em cela individual com área mínima de seis metros 
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quadrados, contendo dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com 
salubridade, isolamento e condicionamento térmico; b) colônia 
agrícola, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento da pena em 
regime semiaberto, podendo o apenado ser alojado em 
compartimento coletivo, obedecidos os requisitos da seleção 
adequada e o limite da capacidade máxima para os fins de 
socialização e individualização da pena; A Colônia Penal Cândido 
Mendes, localizada no Porto do Abraão, na Ilha Grande, no estado 
do Rio de Janeiro, que depois veio a denominar-se, com a fusão dos 
antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, Penitenciária 
Cândido Mendes, com a edição do Ato Institucional nº 5, os apenados 
de alta periculosidade e condenações centenárias, inclusive roubo a 
bancos, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, 
passando para o convívio com os então presos políticos que 
ocupavam a ala B da 2ª galeria e, nesta interação, houve a 
aprendizagem e assimilação de métodos de organização e 
lideranças de massa, nascendo o denominado Comando Vermelho. 
Só em 25 de março de 1994, o último embarque de apenados, 
negociado, para a Penitenciária Vicente Faria Coelho, concluiu-se a 
desativação e, depois, a implosão do prédio histórico como ato 
simbólico de uma etapa negra do penitenciarismo pátrio; c) casa de 
albergado, destinada ao cumprimento da pena privativa de liberdade, 
em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana, devendo 
ficar situada no centro urbano, ausentes obstáculos físicos contra a 
fuga, possuir local próprio para cursos e palestras e orientação dos 
condenados; d) hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, 
destinado aos inimputáveis e semi-imputáveis em “especial 
tratamento curativo”, sendo obrigatória a realização do exame 
psiquiátrico, de verificação de cessação da periculosidade, e demais 
exames para o tratamento dos internados. O tratamento ambulatorial 
será nele realizado ou em outro local com dependência médica 
adequada. Ninguém será internado em Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico sem que tenha sido expedida a guia de 
internação pela autoridade judiciária para o cumprimento das 
medidas de segurança, devendo também constar, a data que 
terminará o prazo mínimo de internação, ou de tratamento 
ambulatorial, que poderá ser retificada quando sobrevier modificação 
no processo de execução; e) cadeia pública (“casa de custódia”) 
destina-se ao recolhimento de presos provisórios, considerados 
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todos aqueles submetidos a prisões cautelares, que ainda não foram 
definitivamente julgados. Objetiva-se o término da detenção em 
xadrezes distritais ou Centros de Detenção Provisória 
(concentradores); deve ser localizada próxima ao centro urbano, em 
local próximo ao seu meio social e familiar e ser dotada de cela 
individual com área mínima de seis metros quadrados que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório, em ambiente salubre pela 
ocorrência dos fatores de aerosão, insolação e condicionamentos 
térmicos adequados à existência humana (norma vigorante desde 
1984). 

5 – Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade 
promover a execução administrativa das medidas restritivas de 
liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se 
justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. 
Também abrigarão presos, provisórios, condenados, sujeitos ao 
regime disciplinar diferenciado. São características: a) destinação a 
presos provisórios e condenados em regime fechado; b) capacidade 
de 280 (duzentos e oitenta) presos; c) segurança externa e guaritas 
de responsabilidade dos agentes penitenciários federais; d) 
segurança interna que presume os direitos do preso, a ordem e a 
disciplina; e) acomodação do preso em cela individual; f) separação 
absoluta entre presos provisórios e condenados alojados em alas 
separadas; g) existência de locais de trabalho, atividades 
socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e visitas, 
dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Nos 
estabelecimentos penais federais, os internos ficam sujeitos aos 
meios de correção, como: algemas, correntes, ferros e coletes de 
força, que nunca deverão ser aplicados como punição. A Resolução 
nº 16, de 17 de dezembro de 2003, do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, dispõe em uma de suas diretrizes a 
construção preferencial de unidades com o máximo de 500 
(quinhentas) vagas. As penas privativas de liberdade, aplicadas pela 
Justiça de uma unidade federativa, podem ser executadas em outra 
unidade, em estabelecimento local ou da União, ex vi do caput do art. 
86 da LEP. Não se pode esquecer que a Lei de Execução Penal 
prevê entre os direitos das pessoas presas, o de visita do cônjuge, 
da companheira ou companheiro, de parentes e amigos, pois o 
contato com a família é extremamente importante para manutenção 
do vínculo afetivo e da realidade do meio circundante, além do apoio 
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às necessidades materiais em razão da debilidade assistencial do 
sistema. Não se trata de direito de escolha (direito público subjetivo) 
do estabelecimento penal de sua preferência para cumprir a pena 
imposta. Cuida-se da inserção para a adaptação social, destacando-
se o direito de assistência familiar, observado o perfil do apenado, 
sua conduta carcerária e a disponibilidade de vaga. O Supremo 
Tribunal Federal decidiu que não constitui direito do preso a sua 
transferência para estabelecimento situado em outra unidade da 
Federação, onde possui mulher e filhos, cabendo ao juiz da execução 
a avaliação sobre a conveniência da medida (STF, HC 74.814/RO, 
1ª T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. 18.2.1997). Trata-se de uma faculdade 
do juiz da execução decidir sobre a oportunidade e conveniência 
pessoal do apenado e familiares e da Administração Pública quanto 
ao efetivo cumprimento da pena, e não direito subjetivo à 
transferência. A posição pacífica do Supremo Tribunal Federal é no 
sentido de que o art. 86, caput, da Lei de Execução Penal, permite o 
cumprimento da pena privativa de liberdade em local diverso daquele 
em que houve a perpetração e consumação do crime. A 
ressocialização do preso e a proximidade da família devem ser 
prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos 
ameaçadores da segurança pública (STF, HC 100.087/SP, 2ª T., rel.ª 
Min.ª Ellen Gracie, j. 16.3.2010). Na mesma direção, já ressaltara que 
para fins de ressocialização é necessário que o preso mantenha 
contato com a família, superando os óbices da prisionalização. Há 
possibilidade de transferência de estabelecimento prisional, existindo 
vínculo familiar, disponibilidade de vaga e boa conduta carcerária, 
afastando-se o rótulo da periculosidade e da segurança pública de 
forma genérica, a fim de possibilitar a inserção social, na medida em 
que é garantido o direito de assistência familiar (STF, HC 
105.175/SP, 2ª T., rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.3.2011). 

6 – Com surpresa, lê-se no jornal O Globo (2ª feira, 27.5.2018, 
pág. 7, Seção Rio): “A Canetada do General. Foco nos Presídios. 
Metade dos atos do Interventor Federal foi para reorganizar a 
administração penitenciária”. O artigo publicado chama atenção do 
leitor para a edição de um decreto baixado na última quinta-feira que 
deu início a uma mudança inédita na gestão dos presídios. O estado 
do Rio de Janeiro, no momento, tem aproximadamente 51 mil presos, 
com um déficit de 21 mil vagas, sendo que faz-se um remanejamento 
de 3.800 pessoas privadas de liberdade (definitivos e provisórios), 
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sendo que 12 unidades do sistema penitenciário passarão a ter um 
novo perfil. A direção geral da Secretaria Especial de Administração 
Penitenciária destaca que “A reorganização desses detentos só se 
tornou possível porque o decreto elimina uma distinção que havia 
entre as unidades do sistema. Doze delas serão afetadas. As 
classificadas como ‘penitenciárias’ ou ‘cadeias públicas’ serão agora 
‘presídios’. Dentro desta nova denominação, as carceragens poderão 
receber tanto presos provisórios, quanto definitivos”. Não se podem 
mudar os nomes específicos pertinentes ao que seja uma 
penitenciária, um presídio ou uma casa de custódia para violar o art. 
84 da Lei de Execução Penal (“O preso provisório ficará separado do 
condenado por sentença transitada em julgado. § 1º. Os presos 
provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I 
– os acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II – 
acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa; III - acusados pela prática de outros crimes ou 
contravenções, diversos dos apontados nos incisos I e II. § 2º. O 
preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da 
Justiça Criminal ficará em dependência separada. § 3º. Os presos 
ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I – 
condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II- 
reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa; III – primários condenados pela 
prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à 
pessoa; IV – demais condenados pela prática de outros crimes ou 
contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e 
III. § 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica 
ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado 
em local próprio”). 

Segundo o artigo do jornal O Globo, o Secretário de Estado 
informou que não há qualquer problema legal com o decreto: “Não 
há qualquer ilegalidade. A norma foi submetida à Procuradoria Geral 
do Estado e foi recebida pela Vara de Execuções Penais e pelo 
próprio Ministério Público”. 

Pergunto: Quo Vadis? 
 


