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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, o que constitui uma característica de quase 

todos os estabelecimentos prisionais do Brasil e do mundo ou inerentes ao 

próprio sistema e, com maior gravidade, quando isso ocorre com o 

conhecimento, quando não, com a conivência do poder público. 

Pessoas jejunas em matéria de direitos humanos desconhecem que o 

condenado a uma pena privativa de liberdade, ainda que, pelo mais 

hediondo dos crimes, conserva todos os direitos do cidadão comum, 

direitos esses, que não tenham sido atingidos pela sentença condenatória, 

nos termos dos artigos 38 do CP e do 3º da Lei de Execução Penal.  

A Constituição Federal Brasileira, em consonância com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem, consagra, na qualidade de sustentáculo 

maior, em seu art. 5º, direitos e garantias fundamentais do homem preso. 

A Carta Magna proclama a proteção dos direitos do indivíduo, a 

partir da prática da infração penal, oportunidade em que o direito de punir, 

de abstrato, transmuda-se em concreto, com a persecutio criminis in 

judicio. 

A evolução do pensamento penal e criminológico, desde o 

Iluminismo até nossos dias, vem impulsionando a moderna ciência 

penitenciária à observância do sagrado Princípio da Humanidade, a dizer, 

contrariando os postulados de toda e qualquer modalidade de punição 

desnecessária, cruel, vingativa, degradante e, sobretudo, contrária aos 

princípios da legalidade. 
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Heleno Fragoso, de saudosa memória, lembrava que “a execução da 

pena deve estar em consonância com os fins a ela atribuídos pelo 

ordenamento jurídico e, por essa razão, cumpre determinar, em função 

dela, a condição jurídica do preso a fim de que a execução, tanto quanto 

possível, possa assemelhar-se às relações da vida norma”(1). 

É antiga e equivocada a ideia de que o preso não tem nenhum 

direito. 

Imaginou-se e, ainda hoje, é frequente, a concepção de que o 

condenado, em razão da indignidade de seu delito, passe a considerar-se 

um ser vil, ignóbil, execrável, infame, desprezível. 

O condenado passa a ser “maldito”, (sacer esto) e, na medida em 

que recai sobre ele uma condenação, torna-se “objeto da máxima 

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

ordenamento jurídico”(2). 

Licínio Barbosa, eminente publicista e ex-Presidente do CNPCP, 

contrariando rançosas ideologias de movimentos “da lei e da ordem”, tão 

em voga nos dias atuais, assim se expressa: “Mesmo diante do crime mais 

hediondo, não se pode esquecer que o criminoso é um ser humano, 

transitoriamente posto sob a tutela do Estado, e que este, agindo racional 

e civilizadamente, não pode descer ao nível de selvageria do infrator, 

tendo antes, a obrigação de proferir o ‘’ sursum corda” dos que acreditam 

que o ser humano, por mais abjeto, é suscetível de recuperação”(3)).  

O imortal professor Roberto Lyra, já em 19 de maio de 1923, em 

palestra proferida na então Casa de Correção do Distrito Federal, assim se 

manifestou a respeito da prisão, dos maus julgamentos da Justiça e das 

falhas da legislação: “Tracei, ao vivo, muitas vezes flagrantes tristes e 

aspectos clamorosos, que serviam à necessidade, cuja consciência 

preponderou, por muitas vezes, no meu espírito, de mais um protesto 

contra as misérias de nossas prisões, os vícios de nossos julgamentos e as 

falhas de nossa legislação. Tenho, cada vez maior e mais forte, a 

convicção de que não se deve poupar um grito aos ouvidos do poder 

público em favor do encarcerado” (4).  
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1. Direitos do Preso nas Legislações. 

 

1.1. Direitos do Preso na Constituição Federal. 

Nesse sentido, em sintonia com os monumentos jurídicos e 

legislativos internacionais, a Constituição Federal pátria, explícita ou 

implicitamente, deixa claro o rol dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, não restando dúvida, quanto aos direitos do preso, de vez que os 

direitos destes são todos aqueles que não se encontram bloqueados pela 

sentença condenatória com trânsito em julgado.  

Os direitos do homem condenado e preso encontram-se elencados no 

art. 5º, incisos III, X, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 

XLV, XLVI, XLVII,XLVIII,XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, 

LVIII, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVIII, LXXIV e 

LXXV, valendo lembrar, ainda, o disposto nos §§ 1º e 2º, da Lei Maior, 

em exame. 

 

1.2. Direitos do Preso na LEP e no Código Penal. 

A par dos “deveres do condenado”, insculpidos que se encontram no 

art. 39 da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84 - , encontram-se, com 

clareza, dispostos, no art. 41, do mesmo diploma legal, os direitos do 

homem preso, a seguir, relacionados:  

“Art. 41 – Constituem direitos do preso: I – alimentação suficiente e 

vestuário; II – atribuição de trabalho e sua remuneração; III – 

previdência social; IV – constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na 

disposição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI – 

exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 

anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII – 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX – entrevista 

pessoal e reservada com o advogado; X – visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XI – 
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chamamento nominal; XII – igualdade de tratamento, salvo quanto à 

exigência da individualização da pena; XIII – audiência especial com o 

diretor do estabelecimento; XIV – representação e petição a qualquer 

autoridade em defesa de direito; XV – contato com o mundo exterior por 

meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

Parágrafo Único: Os direitos previstos nos incisos V, X ,e XV 

poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor 

do estabelecimento”.  

Cumpre advertir que a enumeração constante do referido artigo 41, 

da LEP não é taxativa, de vez que, condicionados a determinados 

pressupostos objetivos e subjetivos, existem dezenas de outros direitos 

nominados, ora na própria Lei 7.210/84, ora no Código Penal, todos 

oriundos da fonte legal maior, a dizer, a Constituição Federal. 

A título de ilustração, devem ser invocados, dentre outros, o 

“elogio” e a “concessão de regalias”( 56 ) ; a “autorização de saída” ( 120 

e seguintes) ; “a remição” ( 126 ), todos da Lei de Execução Penal; o 

“Livramento Condicional” e a “Suspensão Condicional da Execução da 

Pena Privativa de Liberdade ( Sursis), respectivamente nos artigos 83 do 

CP; o 131 da LEP e 77 do CP; a “Progressão de Regime”, ( 33 ); 

“Trabalho Remunerado”, com “direito à Previdência Social”(39); 

“Detração Penal”(42); “a possibilidade de a pena privativa de liberdade ser 

substituída pelas restritivas de direitos”(44); “a substituibilidade da prisão 

por multa” ( 60,§ 2º); além do “Indulto”, bem como outras formas de 

extinção de punibilidade ( 107), do CP. 

 

A Exposição de Motivos da LEP apregoa: “Tornar-se-á inútil a luta 

contra os efeitos nocivos da “prisonização”, (expressão criada por 

Donald Clemmer) (**), sem que se estabeleça a garantia jurídica dos 

direitos do condenado” ( 5 ) ; para, em seguida,  declarar o mesmo 

documento que o exercício desses direitos é “proclamação formal de 

garantia, que ilumina todo o procedimento da execução”(6). 

Mais adiante, deixa claro a mesma Exposição de Motivos que “A 

declaração desses direitos não pode conservar-se, porém, como corpo de 

regras meramente programáticas. O problema central está na conversão 

das regras em direitos  do prisioneiro, positivados através de preceitos e 

sanções”( 7 ).  
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Tais direitos encontram-se em perfeita harmonia com as Regras 

Mínimas das Nações Unidas (1955), “expressão de valores universais 

todos como imutáveis no patrimônio jurídico do homem” ( 8 ). 

 

Apesar de todo o esforço legislativo e doutrinário, fruto do avanço 

das ciências criminológicas e penitenciárias, na realidade, o que ocorre nos 

estabelecimentos prisionais, do Brasil, como na maioria dos países do 

mundo inteiro, são multidões amontoadas de excluídos sociais, miseráveis 

condenados também ao desrespeito a todos os seus direitos, anônimos 

estigmatizados pela falta de esperança num futuro que o presente lhes 

nega. 

Autoridades públicas, por vezes, omissas e até coniventes, assistem 

inertes ao desfile da desgraça, do abandono, do esquecimento, indiferentes 

a tudo o que há de mais degradante na cadeia de misérias a que se 

submetem aqueles que, mesmo “fora da lei” pela Administração Pública, 

ficam, na realidade, “fora da lei”. 

     Tem-se como certo, entre os verdugos do sistema penal, que a 

humanização da execução penal beneficia a criminalidade. Não é essa a 

conclusão a que chegam os estudiosos. 

   Nesse depósito de infelizes, amaldiçoados pelo preconceito da 

sociedade civil, excomungados pela lei e pelo poder público, o universo de 

sua população compõe-se de pessoas, que antes do cometimento do crime 

ou de sua condenação, já faziam parte de uma peregrinação de excluídos 

sociais, desempregados, analfabetos, gente que nunca, ou quase nunca, 

teve qualquer oportunidade na vida. 

  Nos porões fétidos do ódio ou da indiferença que a sociedade lhes 

dedica, só existe a noite sem fim do desespero, sem que nunca alcancem 

um amanhecer de amor, por vezes, nem da parte de seus familiares. Ali 

não se encontra nenhum só daqueles que nasceram ou se criaram no berço 

de ouro dos privilégios trazidos “pelas espertezas bem sucedidas da vida”. 

Por serem pobres e excluídos, quanto mais abandonados, mais segura se 

sente a sociedade, aqui fora. 

  E quando, com freqüência, visitamos qualquer estabelecimento 

prisional de qualquer parte do Brasil, recordo-me, com dor, daqueles 

versos rabiscados nas paredes de uma cadeia mexicana, que são o reflexo 

da mais pura realidade: 
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“En neste lugar maldito, donde reina la tristeza, no se condena 

al delito, se condena a la pobreza”.  

  

Mas, fica no esquecimento, também, que a prisão, sobretudo, 

quando o interno tem tolhidos todos os seus direitos fundamentais não 

atingidos pela sentença condenatória (art. 38 CP), não oferece condições 

de preparar o homem para seu retorno útil a uma sociedade da qual saiu o 

delinqüente. 

   Ela cumpre uma função ideológica, como expressão de castigo e de 

vingança, e a negação do exercício dos direitos fundamentais do homem, 

ainda que este seja um delinqüente, constitui o desdobramento sado-

masoquista da consciência de seus algozes, porque a sociedade civil e 

acentuado segmento do poder público não têm a sensibilidade racional de 

aceitar que o preso seja sujeito de direitos, a dizer, é um cidadão. 

E quando o homem condenado e preso, durante a execução de sua 

pena privativa de liberdade, vê seus direitos legais desrespeitados pelo 

poder público e pela sociedade, natural que aconteça o quadro retratado tão 

tristemente por Guimarães Dias: 

“E quando os gonzos do portão penitenciário giram, para restituir à 

vida social aquele que é tido como regenerado, o que, em verdade sucede, 

é que sai da prisão o rebotalho de um homem, o fantasma de uma 

existência, que vai arrastar, para o resto de seus dias, as cadeias pesadas 

das enfermidades que adquiriu na enxovia, nessa enxovia para onde foi 

mandado para se corrigir e onde, ao invés disso, adestrou-se na 

delinqüência, encheu a alma de ódio e perverteu-se sexualmente”( 9 ).  

Com razão, manifesta-se, com a experiência de quem foi diretor, por 

longos anos, de um estabelecimento penitenciário no Estado do Rio de 

Janeiro, juiz da 9ª Vara Criminal, Professor de Direito Penal e de 

Criminologia, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e autor de diversos livros sobre a matéria, o eminente 

Desembargador Álvaro Mayrink da Costa, quando assim se manifesta: 

“Não é possível imaginar que uma pessoa privada de sua liberdade tenha 

que pagar ao carcereiro mensalmente  para poder exercer seus 

direitos (receber familiares, ter uma cela limpa e ventilada, alimentação 

compatível, acesso ao advogado e ao médico, tempo de banho de sol, 

receber cobertores e produtos de higiene”. ( 10 ).  
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2. Órgãos da Execução da Pena. 

Além dos movimentos jurídicos, filosóficos, sociológicos e 

religiosos, que sempre participaram, no decorrer dos tempos, da luta em 

favor dos direitos do preso, novos investimentos continuam sendo 

implementados, dentre tantos outros, pelo poder público, cópias diabólicas, 

quais sejam as promessas de novas construções de novas (mas sempre 

velhas) penitenciárias, nos moldes das enxovias de sempre. 

Se isso acontecer a criação dessas máquinas de moer pobres e de 

produzir novos criminosos, o crime agradece... Se a multiplicação de 

presídios, nessa forma medieval bastasse, o planeta seria uma beleza. 

Seriam mais novas fortalezas para abrigar com relativa segurança os 

principais líderes das 27 facções do crime organizado que passarão a lutar 

pelo comando interno da máfia em ação no país.  

No julgamento ocorrido em 16 de fevereiro, do ano corrente, (2017), 

o Ministro Celso de Mello, o mais antigo integrante do Supremo Tribunal 

Federal, lançou para o Brasil e para a história do mundo, seu protesto 

contra a ausência do poder público, diante da situação prisional brasileira, 

nos termos que se seguem: 

“Há no Brasil um claro e indisfarçável estado de coisas 

inconstitucionais, resultante da omissão do poder público para neutralizar 

a situação de absurda patologia constitucional gerada 

incompreesivelmente pela inércia do Estado, que descumpre a 

Constituição Federal e fere a decência dos cidadãos da República. O 

Estado tem agido com absoluta indiferença. Esse comportamento por parte 

do Estado é desprazível, é inaceitável”. (11). 

Conclusões de diversos congressos internacionais sobre temas 

penitenciários, realizados desde alguns anos do século passado, bem como 

as Regras Mínimas da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção 

contra a Tortura, bem como outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, Regras Mínimas do Tratamento do Preso no 

Brasil, tudo isso evidencia a preocupação de emprestar-se ao homem 

condenado e preso, tratamento assentado nos primários respeitos à sua 

integridade física e moral. 

O Título III da LEP, em seu artigo 61 e seguintes, instituiu, dentre 

outras coisas, mecanismos de aperfeiçoamento do exercício da execução 

da pena, a saber: O Conselho Nacional de Política Criminal e 
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Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho 

Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patronato e o Conselho 

da Comunidade. 

Face à limitação do presente texto, sem qualquer desvalor ou 

menosprezo aos demais órgãos previstos no citado dispositivo da Lei 

7.210/84, que tamanha colaboração vem prestando ao serviço da causa do 

respeito aos direitos do preso, teceremos breves reflexões tão somente 

sobre dois desses órgãos, ainda porque persiste, de nossa parte, razão 

funcional para tanto, a saber: o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e o Conselho Penitenciário. 

 

2.1 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

      O CNPCP, como sabido, encontra-se previsto na LEP. em seus artigos 

62 e seguintes e a instituição é composta de treze profissionais da área do 

Direito Penal, Processo Penal, Penitenciário e ciências correlatas e tem 

como competência e atribuições, em primeiro lugar, propor diretrizes de 

política criminal e penitenciária, em nível nacional, quanto à prevenção do 

delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das 

medidas de segurança ( inciso I) . Deve, ainda, o referido órgão contribuir 

na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas 

e prioridades da política criminal e penitenciária ( inciso II ); tem como 

encargo promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua 

adequação às necessidades do país (inciso III ); estimular e promover a 

pesquisa criminológica (inciso IV); elaborar programa nacional 

penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor ( inciso V ); 

estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos 

penais e casas de albergados ( inciso ( VI ); estabelecer os critérios para a 

elaboração da estatística criminal (inciso VII ); inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais, bem assim, informar-se, mediante relatórios do 

Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do 

desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito 

Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao 

seu aprimoramento ( inciso VIII ); representar ao juiz da execução ou à 

autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento 

administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução 

penal ( inciso IX ) e, finalmente, representar à autoridade competente para 

a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal, que estejam 

descumprindo as normas legais, da espécie ( inciso X ). 
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 Dentre tantas outras iniciativas do CNPCP, lembramos de que em 17 

de outubro de 1994, esse egrégio colegiado, considerando recomendação 

aprovada na Sessão de 26 de abril a 6 de maio desse mesmo ano, pelo 

Comitê Permanente de Prevenção do Crime e Justiça Penal das Nações 

Unidas, do qual o Brasil é membro e, considerando, ainda, o disposto na 

Lei 7.210/84 ( Lei de Execução Penal) elaborou documento que se 

transformou na Resolução nº 14 de 11 de novembro de 1994, publicada no 

DOU de 2 de dezembro do mesmo ano, fixando as Regras Mínimas para o 

Tratamento do Preso no Brasil.  

 Esse documento conseguiu traduzir não somente a realização de 

antiga aspiração da comunidade estudiosa, em assuntos penitenciários, nos 

moldes de uma moderna criminologia, consagrando o ideal de tornar 

realizável a criação de parâmetros para a execução penal de maneira mais 

justa e mais humana, sintonizados com os interesses da justiça, como 

sintetizou esforços, indicando sinais de esperança sobre ser possível o 

exercício da cidadania do homem condenado e preso no cumprimento  de 

sua pena privativa de liberdade. 

 Nessa mesma linha de humanização da execução da pena privativa 

de liberdade e de implementação dos direitos do preso, o CNPCP, em 1996, 

apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.684/96, cuidando 

da Conversão das Penas Restritivas de Direitos, recentemente transformado 

na Lei 9714/98, com vigência a partir de novembro próximo passado. 

 O CNPCP, a partir do ano de 1998, criou um programa de visitas, 

por parte de seus membros, a todos os principais estabelecimentos 

prisionais do território nacional, com elaboração de minucioso e 

fundamentado relatório, que se fez publicar no DOU, sobre a situação real 

dos referidos estabelecimentos e com encaminhamento das providências 

necessárias junto aos governos estaduais, sob a fiscalização e 

acompanhamento do Ministério da Justiça. 

 Verdadeira radiografia da miséria e do abandono do submundo do 

cárcer foi flagrada nas visitas realizadas pelas comissões do CNPCP, onde 

vimos, ostensivamente desrespeitados todos os direitos do preso, quer 

definidos na Constituição Federal, quer nas normas ordinárias contidas na 

LEP ou nos atos administrativos locais e, para escândalo maior, tudo com o 

conhecimento ou com a conivência do poder público e sob os aplausos de 

acentuado segmento da sociedade civil, ávida de vingança. 
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 Cada vez que visitávamos uma daquelas enxovias, lia nos rostos 

macerados daqueles hóspedes do inferno o lapidar pensamento do Oscar 

Wilde, em seu De Profundis: 

“ Para nós, só há uma estação do ano: a estação da dor   

... Na cela, como no coração, reina sempre o 

crepúsculo”( 10 )  

 

 2.2.   Conselho Penitenciário. 

 O segundo órgão de natureza legal, objeto de nossa reflexão, é o 

Conselho Penitenciário, previsto que se encontra no art. 69 e seguintes da 

Lei de Execução Penal, definido como “órgão consultivo e fiscalizador” da 

execução da pena que, no magistério de Mirabete ( 11 ) constitui “... 

verdadeira ponte entre o Poder Executivo e o Judiciário...”. 

Vale lembrar que, na conformidade de seu art. 70, constituem 

incumbências do Conselho Penitenciário: I – Emitir parecer sobre 

Livramento Condicional, indulto e comutação da pena; II – inspecionar os 

estabelecimentos e serviços penais; III – apresentar, no primeiro semestre 

de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior; IV-supervisionar 

os patronatos, bem como a assistência aos egressos 

Oportuno advertir-se que as atribuições expressas no citado art. 70 

da LEP não são exclusivas, de vez que esse mesmo diploma da execução 

penal prevê, ainda, outras atribuições do Conselho Penitenciário como 

representar, para que sejam modificadas as condições do Livramento 

Condicional (144), ou para sua revogação (143); emitir parecer sobre 

suspensão do curso do benefício (145); representar para a declaração de 

extinção da pena privativa de liberdade. ao se expirar o prazo do 

livramento sem motivo de revogação (146); propor as modificações do 

sursis (158,§2º); inspecionar o cumprimento das obrigações desse 

benefício (158,§3º) ; suscitar o incidente de excesso ou desvio da execução 

(186,II); propor anistia (18 ); provocar o indulto individual (188); propor o 

procedimento judicial correspondente às situações previstas na Lei de 

Execução Penal (195), bem como propor, de ofício, a concessão dos 

benefícios do Livramento Condicional, do Indulto ou da Comutação da 

Pena. 
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Vejo, de perto, o saldo positivo do trabalho do Conselho 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, onde  24  profissionais de alto 

nível, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Áreas da Psiquiatria e Psicologia, do Magistério Universitário, da OAB e 

da Comunidade, sem qualquer remuneração, de segundas às quintas feiras, 

pela manhã, dedicam-se, com seriedade, no exame de dezenas de 

processos. 

Pequena amostragem de dados estatísticos pode dar conta do esforço 

do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, durante os meus quatro anos 

intercalados de mandato. 

Somos testemunhas de visu de que, outros Conselhos Penitenciários 

de outros estados da federação têm a mesma dedicação na causa da 

assistência aos direitos do homem preso e condenado.    

 

 

 Considerações Finais: 

 

 Com a condenação de alguém, cria-se especial vínculo de 

subordinação, que se positiva por complexa relação jurídica entre o Estado, 

que passa a tutelar o preso, por isso mesmo, com deveres para com ele, e 

este, a par dos direitos do Estado, passa a ser portador de especiais direitos, 

por força dessa mesma relação. 

 Sem falsa modéstia e ufanismo barato, nossa Constituição Federal, a 

Constituição Cidadã, é, sem dúvida, uma das mais democráticas do mundo. 

 Em sua luminosa esteira, seguem-se os princípios da Lei de 

Execução Penal, definindo, explicitamente, o respeito ao direito do homem 

condenado e preso. 

 Restam, apenas, para o exercício do cumprimento da lei no tocante 

ao respeito aos direitos do preso, duas tomadas de posição: 

 Da parte do Poder Público, aquilo que se convencionou chamar de 

“vontade política”. 

 Da sociedade civil, que insiste no caráter de vingança contra o autor 

de um crime, “ o exercício democrático do outro lado da cidadania”. 
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