
OBSERVATORIO PENITENCIARIO

DIREITO A REMISSÃO DE PENA NO REGIME FECHADO PELO TRABALHO

RISLER DE OLIVEIRA, HÉLDER

(-BRASIL-1)

RESUMEN:
Este trabajo tiene como foco principal a la búsqueda por la resocialización del recluso por el 
ejercicio del derecho al trabajo como forma deremir pena, regla prevista en la Ley de Ejecución 
Penal - LEP nº 7.210/84, sin embargo se busca elevar esta forma de reinclusión social no sólo 
por el trabajo, pero también por el estudio, una vez que esta es una arma poderosa en la 
reeducación del hombre infractor, sea por un simple desvío de conducta o por entera vocación al 
crimen. Conforme se ve, el simple trabajo no es suficiente para recuperar y preparar el recluso a 
convivir en sociedad, una vez que el preso no tiene interés en ejercer el trabajo que le es 
proporcionado por detrás de las rejas, pero simplemente desarrolla lo que le ofrecen con el 
objetivo de disminuir su tiempo de prisión. Por otro lado, el estudio servirá de estimulo y preparo 
para enfrentar la realidad de la vida en libertad en la búsqueda por la supervivencia en el mundo 
socialmente injusto en que vivimos. De esta forma, lo recluso estará se habilitando la 
competencia en grado de igualdad en la lucha por trabajo digno al ser humano. Se percibe que 
en algunos Estados ya es posible reducir la pena por el estudio a través de la analogía al Art. 
126 de la LEP, es el caso del Provincia de Paraná, Comprove também a ortografia do texto 
original en que comentamos y esperamos sirva de estímulo a los Legisladores y operadores del 
Derecho a utilizar esta poderosa herramienta en la recuperación del hombre infractor.

RESUMO:
Este trabalho tem como foco principal à busca pela ressoscialização do recluso pelo exercício do 
direito ao trabalho como forma de remir pena, regra prevista na LEP nº 7.210/84, porém procura-
se elevar esta forma de reinclusão social não só pelo trabalho, mas também pelo estudo, uma vez 
que esta é uma arma poderosíssima na reeducação do homem infrator, seja por um simples 
desvio de conduta ou por inteira vocação ao crime. Conforme se vê, o simples trabalho não é 
suficiente para recuperar e preparar o recluso a conviver em sociedade, uma vez que o preso não 
tem interesse em exercer o trabalho que lhe é proporcionado por trás das grades, mas 
simplesmente desenvolve o que lhe oferecem com o objetivo de diminuir seu tempo de prisão. 
Por outro lado, o estudo servirá de estimulo e preparo para enfrentar a realidade da vida em 
liberdade na busca pela sobrevivência no mundo socialmente injusto em que vivemos. Desta 
forma, o apenado estará se habilitando a concorrência em grau de igualdade na luta por trabalho 
digno ao ser humano. Percebe-se que em alguns Estados já é possível a remissão da pena pelo 
estudo através da analogia ao art. 126 da LEP, é o caso do Estado do Paraná, em que 
comentamos e esperamos sirva de estímulo aos Legisladores e operadores do Direito a utilizar 
esta poderosa ferramenta na recuperação do homem infrator.

SUMMARY:
This work has as main focus to the search of the ressocialização of he inmate for the right of 
action to the work as form to redeem penalty, rule foreseen in the LEP nº 7,210/84, however it is 
looked to not only raise this form social reinclusão for the work, but also for the study, a time 
that this is a weapon poderosíssima in the re-education of the man infractor, either for a simple 
shunting line of behavior or entire vocation the crime. As if he sees, the simple work is not 
enough to recoup and to prepare the inmate to coexist in society, a time that the prisoner does not 
have interest in exerting the work that it is proportionate for backwards of the gratings, but 
simply develops what they offer to it with the objective to diminish its time of arrest. On the 
other hand, the study he will serve of I stimulate and preparation to face the reality of the life in 
freedom in the search for the survival in the socially unjust world where we live. Of this form 
the imposed a fine on one will be if qualifying the competition in degree of equality in the fight 
for worthy work to the human being. It is perceived that in some states already the remission of 

1 Hélder Risler de Oliveira, Consultor Legislativo, Advogado, Professor Universitário, Membro das 
Comissões de estudos Jurídicos e das Comissão de Relações Exteriores da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/RO).
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the penalty for the study through the analogy to art. 126 of the LEP is possible, is the case of the 
State of the Paraná, where we comment and we wait serves of stimulaton to the Legislators and 
operators of the Right to use this powerful tool in the recovery of the man infractor.
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1. INTRODUÇÃO

Não se pode olvidar do direito ao respeito à dignidade do detento. O apóstolo Paulo de 
Tarso, em Carta aos Hebreus, diz:

"Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembrem-se dos 
que são torturados, pois vocês também têm um corpo".

Esta importante lembrança cristã se choca com um antigo preceito que domina a nossa 
sociedade: “preso bom é preso morto”. Infelizmente, a sociedade encontra-se doente, 
imersa em estigmas que ela própria criou, frutos de uma educação falha e depreciativa 
em certos casos. A sociedade brasileira perdeu, se é que um dia realmente deteve sua 
auto-estima. O resultado não poderia ser diferente: ao invés de se reabilitar, o detido 
passa a nutrir um ódio cada vez maior pela sociedade que o colocou ali. Em sua mente, 
movido pela força natural de seu raciocínio, a sociedade não lhe deu emprego, educação 
ou qualquer condição que lhe garantisse a subsistência. 

O Brasil é um País profundamente desigual, começando pela concentração de renda. 
Somado a isso, negros, mulatos e pobres não têm oportunidades de subsistência, 
partindo para a criminalidade. O resultado, visível por todos nós neste limiar do século 
XXI é um Brasil injusto, doente e desacreditado. Estes fatos já fazem parte da tradição 
brasileira, e hoje ocorre uma espécie de banalidade em relação às desigualdades, como 
se o próprio povo estivesse “acostumado” com aquilo que vê e observa, sem perceber 
que ele figura, tanto como sujeito ativo desta situação, como sujeito passivo, vítima 
futura de sua própria negligência. Esta tradição impregnou todos os setores da vida 
brasileira, sendo a mais notória delas o descumprimento das normas no Brasil.

Os presos estão nas penitenciárias porque descumpriram a lei. Mas esquecemos que 
algo deve ser feito com aqueles que, da mesma forma, descumprem a lei que beneficia 
os presos a uma vida mais digna e humana. O mesmo esquecimento do preceito que o 
apóstolo, dois mil anos atrás, tentou nos alertar.

Para que o retorno do preso à sociedade não seja frustrado, este trabalho terá o intuito de 
apresentar além da história, da proteção do Direito Internacional do Presidiário e das 
Normas de direito Pátrio, a atual situação em que se encontra a vida da comunidade 
dentro dos presídios brasileiros, em especial do Presídio Urso Branco, este localizado na 
cidade de Porto Velho-RO.

Dentre as formas já existentes de remir pena pelo trabalho interno e externo, este ultimo 
quando o preso já encontra-se no regime semi aberto, pois o detento em regime fechado 
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só lhe é permitido o trabalho interno, o que dificulta em muito ao apenado atenuar sua 
reprimenda através deste tipo de trabalho porque o Estado não possue condições de 
atender a todos os pedidos. Assim, além dos institutos já existentes, este trabalho levará 
aos leitores, como meio de resocializar de fato o preso através do estudo, este sim, é um 
poderoso remédio ressocializador da comunidade carcerária que irá preparar o detento a 
retornar a liberdade e concorrer em pé de igualdade aos outros cidadãos livres e iguais 
para entrar na concorrência justa por um trabalho digno, visto que é o estudo irá 
prepara-lo para a acirrada luta por um emprego, e o trabalho em si, é o responsável para 
devolver a dignidade perdida por trás das muralhas dos presídios.

1.1 CONCEITO

O estudo da pena tem por pano de fundo três correntes que englobam as teorias 
absolutas, relativas e mistas. As teorias absoluta vêm a pena como: é o mal justo como 
contraprestação do mal injusto, ou seja, a punição do delito, negando os fins utilitários 
da pena e estribando-se numa exigência de justiça, ou seja, as teorias absolutas 
justificam a pena por sua natureza retributiva.

Para os relativistas, além de visar àqueles que delinqüiram, a pena igualmente serve 
como advertência para os infratores em potencial. 

As teorias mistas procuram harmonizar as duas outras, ou seja, a pena tem caráter 
retributivo, mas também tem função utilitária na medida em que reeduca o delinqüente e 
intimida os demais.

Sebastião Soler define a pena como “a sanção aflitiva imposta pelo Estado, através da 
ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição, de seu ilícito, consistente na 
diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos”. No mesmo sentido, 
Jeremy Bentham dá à pena.

1.2 FINALIDADE

Deve ser também uma forma de dar-lhe condições para que se recupere e volte à vida 
em comunidade. São estas, inclusive, as propostas oficiais de finalidade da pena, quais 
sejam: antes de tudo, a punição retributiva do mal causado pelo criminoso; a prevenção 
da prática de novos delitos, de modo a intimidar o delinqüente para não mais cometê-
los, bem como os demais integrantes da sociedade; e por fim, transformar o preso de 
criminoso em não-criminoso, ou seja, ressocializá-lo.

Deve-se ter em mente que a pena de prisão é incapaz de trazer o condenado de volta ao 
convívio social considerado normal, sob o manto da lei e da moral. Por isso, a 
finalidade ressocializadora de tal pena é utópica. Citando Rupert Cross, Augusto 
Thompson2 conclui: "A ilusão de que a pena de prisão pode ser reformativa mostra-se 
altamente perniciosa, pois, enquanto permanecemos gravitando em torno dessa falácia, 
abstemo-nos de examinar seriamente outras viáveis soluções para o problema penal".

2 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 3 edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, pág. 96;
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Na Antigüidade, as penas eram as mais variadas. Porém, predominava a pena de morte, 
o que se pode constatar através da pena do Talião “olho por olho, dente por dente, mão 
por mão, pé por pé”, que aparecem nos textos do Código de Hamurabi, Deuterenômio, 
Lei de Manu e Lei das XII Tábuas, neste contexto histórico prevalecia as mais cruentas 
penas como: morte, açoite, mutilação, o suplício físico e o desterro. No Direito romano 
que se seguiu, a situação não foi muito diferente. A Idade Média prosseguiu nessa linha, 
inclusive com os tribunais da Inquisição, que relegavam a execução da pena de morte ao 
poder laico. A vingança divina era exercida com redobrada crueldade, eis que o castigo 
tinha que estar à altura da grandeza do Deus ofendido e seu propósito era purificar a 
alma do ofensor, preparando-o para a bem aventurança eterna. 

Segundo os autores Newton Fernandes e Valter Fernandes3 em sua obra Criminologia 
Integrada lecionam que: “Praticamente quase todas as penas elencadas nas legislações 
atuais têm uma origem assaz remota. Quanto ao encarceramento como pena resultante 
de injunção pública legítima e legal, a grande maioria dos penólogos concorda que se 
trata de sanção relativamente recente, com menos de 200 anos de experiência. Porém, 
alguns autores, todavia, alegam que a privação da liberdade, como pena, no Direito 
leigo, iniciou-se na Holanda com a construção do primeiro presídio público no século 
XVI, quando em 1595 foi construído Rasphuis de Amsterdã, estabelecimento carcerário 
destinado à execução das condenações”. (grifei).

A grande preocupação com a sistematização do Direito Penal, a partir da Escola 
Liberal, depois chamada de Escola Clássica, que teve em Giandomenico Romagnosi seu 
precursor na Itália, inaugurou um momento histórico de pesquisa dogmática 
eminentemente teórico. Isso se explica porque se enfrentava o desafio de criar 
princípios próprios de um Direito limitador da prepotência do Estado.

Quando do surgimento da Sociedade Política, os indivíduos que integravam o 
grupamento social abdicaram de suas liberdades individuais e firmaram um pacto social, 
pelo qual todos ficariam protegidos por um ente político responsável pelo bem de toda a 
coletividade. Nas palavras brilhantes de Rousseau4 eis as conseqüências de tal acordo: 
"o que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade natural e um direito ilimitado 
a tudo o que tenta e que pode alcançar; o que vem a ganhar é a liberdade civil e a 
propriedade de tudo que possui."

O Estado, ao receber o poder-dever de realizar o bem comum, apareceu como um poder 
de mando, como governo e dominação. Instituiu uma nova ordem, com normas rígidas a 
que todos estavam submetidos. O poder, então, é detido e centralizado pelo Estado, isto 
em virtude do medo. O medo do indivíduo diante de outro, mais forte e mais violento; o 

3 FERNANDES. Newton, FERNANDES.Valter. Criminologia Integrada. Ed. Revista dos Tribunais. 2ª 
ed. 2002;

4 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 7 ed. Série Ciências Sociais & Filosofia. São Paulo: 
Hemus.
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medo da massa social frente ao guerreiro que quer impor a sua vontade aos demais. O 
medo do homem, não apenas como indivíduo, como família, mas como grupo social, e 
por isso, ele criou o poder e entregou-o à Sociedade Política.

Para a manutenção da harmonia na sociedade, o Estado impôs regras de conduta aos 
membros do grupo e previu sanções para aqueles que descumprissem as normas. O 
Direito normativo é o direito racional. Contudo, a origem das penas é anterior à própria 
criação da Sociedade Organizada, remontando aos mais antigos grupamentos de 
homens, que lhe atribuíam um caráter divino, pois o descumprimento às obrigações 
devidas aos "seres sobrenaturais" mereciam graves castigos, como a tortura e a morte. 
Era a repressão do crime como forma de satisfação aos deuses pela ofensa praticada no 
grupo. Já com o Estado forte, este centralizou para si o direito de punir os infratores das 
suas normas. Durante muito tempo o Estado tornou-se um severo repressor daqueles 
que desobedeciam ao ordenamento. 

O sistema da repressão criminal veio mesmo a desenvolver-se no período humanitário, 
no século XVIII, que embora ainda trouxesse a idéia da retribuição pelo delito 
cometido, foi influenciado por pensadores como Cesare Beccaria5 e quando ao invés de 
adotar-se a severidade das penas, numa época em que a tortura era a forma mais comum 
de se obter a confissão do réu e a sua conseqüente punição, buscou-se defender os 
direitos fundamentais do acusado. 

As normas tomam domínios cada vez mais diferenciados da esfera jurídica. Apenas no 
século XX, com o movimento da Nova Defesa Social, encabeçado por Marc Ancel, foi 
que a política criminal, ciência na qual o Estado deve se basear para prevenir e reprimir 
a delinqüência, tomou um novo rumo, procurando-se cada vez mais a reinserção do 
criminoso de volta à sociedade e a prevenção do crime. Na preciosa lição do autor 
supracitado: "Trata-se, de fato, segundo as novas concepções, de garantir uma proteção 
eficaz da comunidade graças à apreciação das condições em que o delito foi praticado, 
da situação pessoal do delinqüente, de suas possibilidades e probabilidades de 
recuperação e dos recursos morais e psicológicos com que se pode contar, com vistas a 
um verdadeiro tratamento de ressocialização."

No Brasil, as Ordenações Filipinas constituem um exemplo da vulgarização da pena de 
morte. Em verdade, desconhecia-se a pena privativa de liberdade. As masmorras 
serviam para abrigar presos provisoriamente. A promiscuidade, a sujeira, a alimentação 
que não era fornecida aos presos pelas penitenciárias, mas levada a eles pelos 
familiares, transformavam as prisões em locais infectados, onde às vezes a espera da 
execução da pena capital era abreviada. A reforma prisional surgiu a partir da obra 
humanitária do filantropo inglês John Howard6, no fim do século XVIII.

A Escola Positiva desviou o enfoque da indagação para uma visão criminológica, centrando 
suas preocupações no homem criminoso. Somente a Escola Sociológica (von Lizst) perquiriu 
o sentido da pena, sob um ponto de vista humanista. Cada vez mais acentuava-se o 
testemunho de iniqüidade dos sistemas prisionais, o que recrudesceu com o surgimento da 
criminalidade, resultado da violência urbana ensejada pelo inchaço das metrópoles. 

5 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 
6 publicação do livro State of Prisons.
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Dizia Manoel Pedro Pimentel: “À epidemia do crime sucede-se a epidemia da pena”. 

Na segunda metade do século XX, o Direito Penal passou por uma crise ética, uma 
dúvida sobre a finalidade da pesquisa dogmática destinada a uma finalidade sem 
congruência, representada pela condenação às penas detentivas. Qual o mérito de uma 
solução teórica que somente resulta num desfecho insólito, sob um ponto de vista 
humanista?

Em verdade, nas últimas décadas, a pesquisa sobre política criminal tem predominado. 
É mais importante buscar o sentido social no conteúdo da regra do que o seu 
ajustamento científico dentro de um sistema teórico. A "Nova Defesa Social" constituiu 
um movimento, liderado pelo francês Marc Ancel, que tentou recuperar os direitos 
fundamentais do cidadão no âmbito penal. Do mesmo modo, e com maior exagero, os 
adeptos da "Criminologia Crítica" e da "Política Penal Alternativa" Alessandro Baratta 
chegavam a pregar o fim das cadeias.

2.1 ORIGEM DAS PENAS

A prisão teve sua origem na Igreja, que recolhia os religiosos pecadores a fim de sofrer 
a expiação7. Lembra João Bernardino Gonzaga: A prisão, não só como medida 
processual, mas também como pena, aplicável a clérigos e a leigos, foi muito adotada, 
visando esta última a propiciar a reflexão expiatória e salvadora. Até o século XIII, 
cumpria-se em mosteiros ou conventos. 

Porém, a privação da liberdade, como pena, no Direito leigo, iniciou-se na Holanda, a 
partir do século XVI, quando em 1595 foi construído Rasphuis de Amsterdã, 
estabelecimento carcerário destinado à execução das condenações.

3. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AO APENADO

As regras de proteção internacional aos direitos dos reclusos desenvolvem-se por 
vontade da Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê regras mínimas para o 
tratamento de reclusos por meio da publicação do Centro de Direitos do Homem das 
Nações Unidas – GE, 94-15440.

As formas as serem observadas são relativas às variedades das condições legais, sociais, 
econômicas e geográficas do mundo. Porém, devem servir como estimulo de esforços 
constantes para ultrapassar dificuldades práticas em sua aplicação. Além disso, o que se 
pretende é o estabelecimento de princípios básicos de uma boa organização 
penitenciaria e as práticas relativas ao tratamento de reclusos.

A ONU subdividiu o instrumento normativo em duas partes; a primeira é relativa a 
administração geral dos estabelecimentos penitenciários e é aplicável a todas as 
categorias de reclusos, dos foros criminal ou cível, em regime de prisão preventiva ou já 
condenados, incluindo os que estejam detidos por aplicação de medidas de segurança ou 

7 Expiação: 1. Remir a culpa cumprindo pena; 2. Sofrer as conseqüências de; 3. Sofrer, 
padecer; Dicionário Aurélio. Ed. Nova Fronteira  
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que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas pelo juiz competente; a segunda 
parte contém regras que são aplicadas às categorias de reclusos de cada seção.

Alexandre de Moraes8 cita como princípio básico da ONU a igualdade, afirmando que 
“as regras que se seguem devem ser aplicadas, imparcialmente. Não haverá 
discriminação alguma com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
outra origem nacional ou social, meios de fortuna, nascimento ou outra condição. Por 
outro lado, é necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais do grupo a 
que pertença o recluso”. 

A ONU prevê a necessidade de separação dos reclusos em diversas categorias, tendo em 
consideração o sexo, a idade, antecedentes penais, razões para a detenção e medidas 
necessárias a aplicar, as condições do local de reclusão e os direitos à higiene pessoal, 
vestuário e roupa de cama, exercício e desporto, serviços médicos, informação e direito 
de queixa dos reclusos, contatos com o mundo exterior, biblioteca, religião.Trás por fim 
um sistema disciplinar e sanções, pois como afirma o instrumento normativo 
internacional, “a ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem impor 
mais restrições do que as necessárias para a manutenção da segurança e da boa 
organização da vida comunitária”.9

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 prevê em seu artigo 10 que 
toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à 
dignidade inerente à pessoa humana, estabelecendo que “as pessoas processadas 
deverão ser separadas, salvo em circunstancias excepcionais, das pessoas condenadas e 
receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa não condenada; e, 
as pessoas jovens processadas deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais 
rápido possível”. Por fim, o PIDCP consagra que o “regime penitenciário consistirá em 
um tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e reabilitação moral dos 
prisioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber 
tratamento condizente com sua idade e condição jurídica”.10 (grifei).

O Pacto de San José da Costa Rica, igualmente prevê as regras de protetismo aos 
direitos dos reclusos e, em seu artigo 5º, determina que os processados devem ficar 
separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser 
submetidos a tratamento adequado a sua condição de pessoa não condenada.

3.1. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

Regras de tratamento de presos da Comissão Internacional Penitenciaria, 1922, com 
alterações em 1933 e aprovação pela Liga das Nações em 1934; Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da ONU, 1948 (no tocante à proibição de tortura, tratamento 
cruel, desumano e degradante; regras mínimas para tratamento dos reclusos, aprovadas 
em Genebra pela ONU, em 1955); Pacto Internacional dos direitos Civis e Políticos, 
1966 (art 9º e 10); Recomendação do IV Congresso das Nações Unidas em Kioto, para 

8 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 3ª ed. Atlas. SP. 2000. p. 244.

9 MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 245.
10 MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 245.
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aplicação das regras mínimas, 1970; Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanas ou degradantes, 1984 (art. 14, a indenização); Regras mínimas 
para o tratamento de reclusos, publicação do Centro de Direitos do Homem das nações 
Unidas – GE. 94-15440; Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969 (Pacto de 
San José da Costa Rica – art. 52 e 62.

4. ASPECTOS LEGAIS DO DIREITO POSITIVO

No Brasil, vários são os dispositivos de proteção ao encarcerado. A Constituição 
Federal de 1988 assegura a todos o direito a integridade física e a dignidade da pessoa 
humana. Estabelece também como segurança no julgamento, o que deve ser obedecida 
no decorrer de um processo como o direito à defesa e o contraditório, devido processo 
legal, juiz natural, individualização da pena etc.

O Código Penal trás em seu bojo vários dispositivos para resguardar os direito dos 
reclusos entre eles o direito ao trabalho artigo 34 do CP, seguido pela Lei de Execuções 
Penais nº 7.210/84. A Lei admite ao condenado em regime fechado, o direito ao 
trabalho externo, desde que seja em instituição pública (obra pública), conforme 
prescreve o §3º do art. 34 CP, verbis:

“Art. 34 do CP (...);
§3º - O trabalho externo é admissível, no regime 
fechado, em serviços ou obras públicas”.

No mesmo diapasão leciona o artigo 36, inciso II do art. 40 da 
LEP, senão vejamos:

“art. 36 LEP– O trabalho externo será admissível para os presos 
em regime fechado somente em serviço ou obras públicas 
realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou 
entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra fuga e 
em favor da disciplina”. 

“art. 40 LEP
II – atribuição de trabalho e sua remuneração”.

4.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal procura velar pela integridade física e dignidade dos 
aprisionados, tendo sido expressa ao assegurar "o respeito à integridade física dos 
presos" (art. 5º, XLIX). As Cartas anteriores já o consignavam, com pouca eficácia, 
referindo-se habitualmente a várias formas de agressão física a presos, a fim de extrair-
lhes confissões de crimes. Ademais, a Carta Magna determinou que "ninguém será 
submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante" (art. 5º, III). Para dotar 
tais normas de aplicabilidade plena, preordenaram-se as várias garantias penais 
adequadas, como o dever de comunicar, imediatamente, ao juiz competente e à família 
ou à pessoa indicada, a prisão de qualquer um e o local onde esteja confinado ; e o dever 
da autoridade policial de informar ao preso os seus direitos, entre os quais o de 
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permanecer calado, garantida a assistência de advogado; e o direito do preso à 
identificação dos responsáveis por sua prisão e interrogatório.

A realidade fática, no entanto, é bem distinta. Os apenados são lançados à prisão sem 
qualquer critério de classificação, sendo abandonados pelo Estado e mantidos na 
ociosidade e no ódio pela sociedade que ali os flagelou. Ficam a passar pelas suas 
mentes uma forma de vingança por tudo a que são submetidos.

É preciso a transformação do sistema para que a reforma do condenado seja propiciada 
por instrumentos como a educação e o trabalho, de modo a dar-lhe condições de levar 
uma vida digna quando sair do estabelecimento prisional, e evitar que o cárcere seja 
mais penoso do que deve ser.

Isso até mesmo para que a pena de prisão entre em consonância com os princípios do 
direito penitenciário, quais sejam: a proteção dos direitos humanos do preso; o preso 
como membro da sociedade; a participação ativa do sentenciado na questão da 
reeducação e na sua reinserção social; a efetiva colaboração da comunidade no 
tratamento penitenciário; e a formação dos encarcerados de modo que reaprendam o 
exercício da cidadania e o respeito ao ordenamento legal.

4.2. TIPOS DE REGIMES PRISIONAIS

Os tipos de regime de cumprimento de pena conforme o artigo 33 do CP, no tocante a 
regime são; o fechado (de segurança máxima); semi-aberto (colônia agrícola, colônia 
industrial etc); e o regime aberto (prisão-albergue). Na aplicação da reprimenda deve-se 
observar e valorar a dosimetria da pena. 

O condenado a pena superior a 8 anos deve iniciar em regime fechado; o não 
reincidente, cuja pena seja maior que 4 e não superior a 8 anos, inicia o cumprimento 
em regime semi-aberto; no regime aberto, o condenado poderá trabalhar fora do 
estabelecimento sem vigilância, freqüentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, 
recolhendo-se á unidade prisional durante o período noturno.

4.3 EXECUÇÃO DA PENA COM DIGNIDADE, VISÃO GLOBAL

Os direitos individuais fundamentais garantidos pela Constituição Federal visam 
resguardar um mínimo de dignidade do indivíduo. Depois da vida, o mais importante 
bem humano é a sua liberdade. A seguir, advém o direito à dignidade. Infelizmente, 
dignidade não é algo que vê com freqüência dentro de nossos presídios. Muitas prisões 
não têm mais a oferecer aos seus detentos do que condições sub-humanas, o que 
constitui a violação dos Direitos Humanos. 

A realidade é que os presidiários são maltratados, humilhados e desrespeitados em sua 
dignidade, contribuindo para que a esperança de seu reajuste social desapareça 
justamente por causa do ambiente hostil que se lhe apresenta quando cruza os portões da 
penitenciária.
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A vida desumana quanto que ainda hoje existe e a prática de medidas como a tortura, 
por exemplo, dentro dos presídios são fatores que impedem a pessoa a cumprir sua pena 
como sujeito de direitos e deveres. A realidade cercando a vida dos detentos não 
mudará da noite para o dia. Esta mudança requer vontade política, técnica e financeira 
necessárias visando objetivos a curto, médio e longo prazo, mas em caráter de absoluta 
urgência. Se o ser humano é a essência de todas as instituições, o aperfeiçoamento do 
aparelho penitenciário exige uma abordagem humanista, que vise desenvolver e 
dignificar o presidiário.

Não é novidade nenhuma que as condições de detenção e prisão no sistema carcerário 
brasileiro violam os direitos humanos, fomentando diversas situações de rebelião onde, 
na maioria das vezes, as autoridades agem com descaso, quando não com excesso de 
violência contra os presos. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5°, inciso XLIX, 
a salvaguarda da integridade física e moral dos presos, dispositivo raramente respeitado 
pelo nosso sistema carcerário.

Chamar nossas cadeias e penitenciárias de prisões é um elogio desmerecido. O que 
existe no Brasil são verdadeiras masmorras, depósitos humanos de excluídos 
formalmente separados dos “presos desviados”, ou seja, aqueles “bons cidadãos” que 
por uma razão ou outra cometeram um “equívoco” e tiveram sua liberdade privada. São 
os chamados “presos especiais”, com direito a regalias como comida especial, televisão, 
jornais, revistas e outras regalias que não cabem ao denominado “povão”.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), de 1994, sobre a situação 
carcerária em nosso país, dos 297 estabelecimentos penais existentes no Brasil até 
aquela data, 175 se encontravam em situação precária e 32 em construção. A população 
carcerária girava em torno dos 130 mil presos, dos quais 96,31% eram homens e 3,69% 
eram mulheres. Quanto aos motivos da detenção, 51% dos presos cometeram furto ou 
roubo, 17% homicídio, 10% tráfico de drogas e o restante outros delitos. O mesmo 
instituto divulgou nesta pesquisa que 95% dos presos são indigentes e 97% são 
analfabetos ou semi-analfabetos.

A reincidência na população penal é de 85%, o que demonstra que as penitenciárias não 
estão desempenhando a função de reabilitação dos detentos.

As causas de tanta desigualdade dentro das prisões brasileiras é muito simples: faltam 
recursos para oferecer dignidade aos detentos, seja por meio de melhores condições de 
saúde, higiene e espaço dentro das instalações. Vejamos, rapidamente, alguns destes 
tópicos que transformam.

4.4. SUPERLOTAÇÃO

Estima-se que a capacidade de nossas penitenciárias é de pouco mais de 54.000 vagas. 
A população carcerária em nosso país está em torno de 130 mil internos, verificando-se 
que ainda faltam 75 mil vagas para comportar de forma mais humana todo este 
contingente. Como este excesso precisa ser relocado de qualquer forma, cada vaga está 
sendo ocupada, em média, por 2,15 presos. 

Neste sentido, o Brasil carece, hoje, de pelo menos 150 novos presídios para aliviar a 
pressão das demais penitenciárias existentes. Entretanto, estes dados não são confiáveis, 
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pois alguns setores extra-oficiais que trabalham de perto com o sistema carcerário, 
afirmam que algumas vagas vêm sendo ocupadas por cerca de cinco ou seis presos, o 
que configura nossas cadeias como “depósitos de presos”. 

A superpopulação gera os mais preocupantes efeitos, como promiscuidade, falta de 
higiene, comodidade etc. 

As prisões brasileiras encontram-se abarrotadas, sem as mínimas condições dignas de 
vida, contribuindo ainda mais para desenvolver o caráter violento do indivíduo e seu 
repúdio à sociedade que ele acusa de tê-lo colocado ali.

4.5. FALTA DE HIGIENE E ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL

Muitos dos presos estão submetidos a péssimas condições de higiene. As condições 
higiênicas em muitas cadeias são precárias e deficientes, além do que o 
acompanhamento médico inexiste em algumas delas. Quem mais sofre pela carência de 
assistência médica são as detentas, que necessitam de assistência ginecológica. Além 
disso, muitas penitenciárias não possuem sequer meios de transporte para levar as 
internas para uma visita ao médico ou a algum hospital. Os serviços penitenciários são 
geralmente pensados em relação aos homens, não havendo assistência específica para as 
mulheres grávidas, por exemplo.

Sanitários coletivos e precários são comuns, piorando as questões de higiene. A 
promiscuidade e a desinformação dos presos, sem acompanhamento psico-social, levam 
à transmissão de AIDS entre os presos, muitos deles sem ao menos terem conhecimento 
de que estão contaminados. Muitos chegam ao estado terminal sem qualquer assistência 
por parte da direção das penitenciárias. Mas não somente a AIDS é negligenciada. 

Segundo um relatório da Inter-American Commission Reports & Documents, sobre a 
situação dos direitos humanos no Brasil, muitos presos se queixam de doenças gástricas, 
urológicas, dermatites, pneumonias e ulcerações, mas não são atendidos 
adequadamente, afirmando que muitas vezes nem sequer havia remédios básicos para 
tratar delas. lém disso, o mesmo relatório constata que muitos presos não recebem 
qualquer assistência visando prover suas necessidades básicas de alimentação e 
vestuário. Muitos sofrem com o frio, outros acabam se molhando em dias de chuva e 
permanecem com a roupa molhada no corpo, causando doenças como gripes fortes e 
pneumonias. Para diminuir esta escassez, muito guardas são “subornados” por parentes 
dos detentos que lhes providencia mais comida e roupas em troca de dinheiro.

4.6. FALTA DE ACESSO À EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Uma antiga máxima popular diz que “mente vazia é a oficina do diabo”. Este provérbio 
não poderia ser mais adequado quando se trata da vida carcerária. O indivíduo privado 
de sua liberdade e que não encontra ocupação, entra num estado mental onde sua única 
perspectiva é fugir. O homem nasceu para ser livre, não faz parte de sua natureza 
permanecer enjaulado. 

Algumas raríssimas cadeias ainda oferecem certas condições que superam a qualidade 
de vida do preso se estivesse do lado de fora. Ainda assim, o sentimento de liberdade 
sempre é maior e mesmo estas cadeias acabam vivenciando rebeliões de fuga. Preso que 
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não ocupa seu dia, principalmente sua mente, é um maquinador de idéias, a maioria 
delas, ruins. O presídio é um sistema fechado onde o encarcerado é obrigado a conviver, 
permanentemente, com outros indivíduos, alguns de índole igual, melhor ou pior. Nem 
sempre há cordialidade e animosidade é algo comum, gerando um eterno clima de medo 
e preocupação constantes, pois o preso nunca sabe se “o seu dia vai chegar”. 

Grande parte desta angústia vivida pelo presidiário advém da falta de ocupação, de uma 
atividade que ocupe seu tempo, distraia sua atenção e que o motive a esperar um 
amanhã melhor. A idéia de todo presidiário é que sua vida acabou dentro das paredes da 
cadeia e que não lhe resta mais nada. Amparo psicológico é fundamental, pois nenhum 
ser humano vive sem motivação. Presídio sem ocupação se torna uma escola “às 
avessas”: uma formadora de criminosos mais perigosos. Por não ter um estudo ou 
ocupação, conseqüentemente, carecer de um senso moral que a vida pré-egressa não 
conseguiu lhe transmitir, a personalidade do preso passa a sofrer um desajuste ainda 
maior. Sua única saída é relacionar-se com os demais presos e intercambiar com ele 
suas aspirações, valores e visões de mundo, quase sempre distorcidas. Passa a adquirir 
novos hábitos, que antes não tinha, enfim transforma-se num indivíduo pior do que 
quando entrou. Além disso, distúrbios psicológicos que já possuía antes de ir para o 
presídio se agravam, justamente por se ver inserido num novo contexto social, repleto 
de hostilidades e desrespeito.

A grande maioria dos indivíduos presos não tiveram melhores oportunidades ao longo 
de suas vidas, principalmente a chance de estudar para garantir um futuro melhor. Nesse 
sentido, o tempo que despenderá atrás das grades pode e deve ser utilizado para lhe 
garantir estas oportunidades que nunca teve, por meio de estudo e, paralelamente, de 
trabalho profissionalizante. Além de ajeitar as celas, lavar corredores, limpar banheiros 
etc., os detentos precisam ter a chance de demonstrarem valores que, muitas vezes, 
encontram-se obscurecidos pelo estigma do crime. Existem casos de detentos que 
demonstram dotes artísticos, muitos deles se revelando excelentes pintores de quadros e 
painéis de parede, além de habilidades com esculturas, montagens, modelagens, 
marcenaria etc. Também, decoram as celas de acordo com sua criatividade e sua 
personalidade. Estas artes devem ser incentivadas, pois é uma forma de ocupar o preso, 
distraindo-o e aumentando sua auto-estima. É a chance de mostrar a ele de que existe a 
esperança de um amanhã melhor além das grades que o separam do mundo exterior.

A visão à cerca do criminoso é que, a partir do delito ele se torna um indivíduo à parte 
na sociedade, e que seu isolamento dentro de uma prisão significa a perda de toda a sua 
dignidade humana devendo, por isso, ser esquecido enquanto pessoa humana, e ignora-
se que os direitos humanos valem para todos, sejam criminosos ou não. Infelizmente, no 
Brasil, a vida de pessoas pobres ou criminosos tem menos valor. Nossas cadeias são 
verdadeiras fábricas de desumanidade.

5. RESPEITO ÀS NORMAS DE EXECUÇÃO DA PENA

A pena de prisão deveria ser utilizada como último recurso para a punição do 
condenado, é o que preconiza o Direito Penal Mínimo. Entretanto, pela falta de estrutura 
do Estado, ela tem servido para retirar o indivíduo infrator do âmbito social e garantir 
segurança aos demais. Contudo, a pena privativa de liberdade não é apenas um meio de 
afastar aquele que cometeu um crime do seio da sociedade e mantê-lo à margem do 
convívio social, em virtude da sua "culpabilidade" e "periculosidade". 
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Hilde Kaufmann observa bem os males que o encarceramento provoca no preso e as 
dificuldades de um retorno à vida social, ao afirmar que "o preso é incapaz de viver em 
sociedade com outros indivíduos, por se compenetrar tão profundamente na cultura 
carcerária, o que ocorre com o preso de longa duração. A prisionização constitui grave 
problema que aprofunda as tendências criminais e anti-sociais."

O isolamento social é um fator irreversível para o homem, que é um animal, por sua 
própria natureza, social. Della Torre11 aponta as conseqüências trazidas para o homem 
nestes casos: "depois que o indivíduo está socializado, integrado à sociedade, se sofrer 
isolamento durante longo período poderá ocorrer: diminuição das funções mentais 
(torna-se imbecil ou melancólico) ou mesmo loucura (está sujeito a delírios, alucinações 
e até desintegração mental). Há inúmeros casos de prisioneiros que enlouqueceram nas 
prisões ou que quando de lá saíram já não eram os mesmos."

Enquanto os estabelecimentos disciplinares se multiplicam, os mecanismos disciplinares 
se institucionalizam, decompondo-se em processos flexíveis de controle que se podem 
transferir e adaptar. Isto significa, em termos concretos, a multiplicação de prisões ao 
lado da proliferação de medidas que visam cada vez mais manter unificada a sociedade. 

A generalização do esquema e das técnicas disciplinares não apenas tornou possível o 
advento da prisão, como o discurso de que o isolacionismo deixaria a paisagem urbana 
mais unificada e harmônica. Este discurso disciplinador visa, antes de mais nada, a 
reprodução da estrutura familiar nucleada, do Estado do welfare12, e da democracia 
representativa em forma de eleições. Somos pois disciplinados, vigiados ou punidos 
quando nos recusamos aos contratos sociais, à política de impostos ou ao não exercício 
"democrático" do voto.

Foucault13 descreve três grandes instrumentos disciplinares, reguladores de uma rede de 
poderes: a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. A norma passaria, 
assim, a ser regida por fundamentos do vigiar e do punir, escolhidos mediante um 
exame prévio socialmente acatado. Torna-se para o Estado moderno muito mais 
vantajoso economicamente vigiar do que punir. Se o vigiar não é suficiente, lança-se 
mão do punir através de sanções normalizadoras, mesmo que excludentes e sumárias. 
Em nome da norma institucionalizada enchem-se os porões das prisões. 

Mesmo com as tentativas de sua abolição, como fez-se com a tortura e a pena de morte, 
é, ainda, a pena privativa de liberdade a espinha dorsal de todo o sistema penal. Apenas, 
procura-se aplicá-la com um caráter mais excepcional, em consonância com a Teoria da 
Intervenção Mínima, até porque ela não se enquadra no Estado Democrático de Direito, 
nem no objetivo ressocializador da pena, cujo elemento nuclear é o desenvolvimento da 
personalidade e dignidade da pessoa. Mas, é tida como a única sanção aplicável em 
casos de grave criminalidade e de multirreincidência.

Tendo a pena privativa de liberdade o objetivo não apenas de afastar o criminoso da 
sociedade, mas, sobretudo, de excluí-lo com a finalidade de ressocializá-lo, note-se que 

11 DELLA TORRE, M. B. L. O homem e a sociedade - Uma introdução à Sociologia. 15 ed. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1989;

12 welfare: ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.
13 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1990; 
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a pena de prisão atinge o objetivo exatamente inverso: ao adentrar no presídio, o 
apenado assume o seu papel social de um ser marginalizado, adquirindo as atitudes de 
um preso habitual e desenvolvendo cada vez mais a tendência criminosa, ao invés de 
anulá-la.

6. REALIDADE DO PRESÍDIO URSO BRANCO

A totalidade da comunidade carcerária hoje é de um amontoado de homens enjaulados 
num total de 811 presos, subdividindo-se em 494 presos condenados e 317 presos 
provisórios. É comum ficar entre 30 a 40 presos numa cela de 6 /8 metros, onde o 
correto seria a existência de apenas cinco homens por cela.

O déficit de vagas hoje chega ao total de 411. Devido esta superlotação se origina as 
rebeliões para forçar as autoridades a fazer remanejamento de presos para outros 
presídios, também ocorre muita morte, pois com a falta de espaço, fica um sobre o outro 
ou sobre as coisas uns dos outros ocasionando facilmente as brigas e mortes pelas 
discursões geradas por estes fatores. O maior índice de reclusos no presídio Urso 
Branco dar-se devido aos crimes de trafico de drogas, roubo, furto e homicídio, seguido 
por estupro, receptações etc.

6.1. CLASSIFICAÇÃO DO DETENTO

Para fazer da prisão uma possibilidade de egresso da vida delituosa, os presídios têm 
que oferecer certas condições, daí porque a necessidade de classificação dos detentos. 
Faz-se imperioso a individualização do cumprimento das penas, significando a 
aplicação justa do tratamento dado ao preso, de acordo com o que ele é. Dever-se-ia 
realizar, de fato, o exame criminológico para a obtenção do conhecimento da 
personalidade do delinqüente, de forma a diagnosticá-lo, objetivando a prognose de sua 
conduta futura e o programa de tratamento ou plano de readaptação social a lhe ser 
aplicado, para a sua individualização penitenciária e judiciária.

A ausência de critérios acomete, por exemplo, o preso acidental, que, por uma 
circunstância adversa, ingressa na prática delituosa e, ao adentrar na estrutura prisional, 
enterra lá suas esperanças de liberdade. Isso motivado pelo acúmulo irregular de 
encarcerados das mais diversas origens e apenados de acordo com os mais diferentes 
crimes.

Donald Clemmer aponta a estrutura da sociedade prisional, uma sociedade dentro da 
sociedade: "O mundo prisional é um mundo atomizado. Seus membros são como 
átomos a agir reciprocamente em confusão... Não há definidos objetivos comunais. Não 
há um consenso comum para um fim comum. O conflito dos internos com a 
administração e a oposição à sociedade livre estão em degrau apenas ligeiramente 
superior ao conflito e oposição entre eles mesmos... É um mundo de ‘Eu’, ‘mim’, e 
‘meu’ antes que de ‘nosso’, ‘seus’, ‘seu’."

Como podem, então, ser reintegrados ao meio social se são rejeitados por esta 
sociedade, se são confinados à força, privados de autonomia de vontade, de recursos, de 
bens de natureza pessoal, de relações heterossexuais, da família, da segurança, se são 
submetidos a um regime de controle quase total, tendo de se adequar às condições de 
vida que lhe são impostas?
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7. PRESO PROVISÓRIO

No tocante ao trabalho, os presos provisórios não estão obrigados, mas se requer a 
autoridade competente podem desenvolver trabalho interno como forma de garantir a 
remição de uma futura pena. O tempo em que o preso provisório laborar será contado 
para remir sua pena, bem como para contar o tempo de requer seu livramento 
condicional. (Parágrafo Único do artigo 31 da Lei de Execuções Penais)

8. DIREITO A REMIR PENA PELO TRABALHO, LEI 7.210 (LEI DE 
EXECUÇÕES PENAIS)

Eis aí, pois, o que é justo: o proporcional; e o injusto é o que viola a proporção" 
(Aristóteles14)

De mínima abordagem na doutrina pátria é a questão do cálculo da remição de pena 
pelo trabalho do condenado. Vislumbram-se, dentre os parcos comentários sobre o 
assunto, duas interpretações do art. 126 da Lei de Execução Penal. A primeira exegese 
salienta que o tempo da pena remida deverá ser somado à pena privativa de liberdade 
cumprida, para fins de benefícios, tais como a progressão de regime, livramento 
condicional, indulto, etc. O segundo entendimento, mais gravoso e amplamente 
adotado, diz respeito ao abatimento do lapso remido no total da condenação imposta, 
sendo que dessa "nova pena" calcular-se-ão os prazos para os benefícios assegurados 
pela legislação. Todavia, é importantíssima a correta exegese da remição de pena pelo 
trabalho, interpretação essa que nunca deveria ser relegada a segundo plano, como vem 
sendo tratada pela doutrina e jurisprudência.

À guisa de exemplificação, consideremos um condenado à reclusão por 5 anos e 6 
meses, ou sejam, 66 meses, a serem cumpridos, inicialmente no regime semi-aberto. 
Assim, para que fosse atingido o prazo necessário para a progressão ao regime aberto de 
cumprimento de pena, deveria o sentenciado cumprir 1/6 da reprimenda que lhe foi 
imposta, isto é, 11 meses de reclusão, consoante lhe garante o art. 112 da Lei de 
Execução Penal. Considere-se, ainda, que o mesmo tenha conseguido remir 60 
dias de sua pena, através de 180 dias trabalhados, visto que o § 1.º do art. 126 da LEP 
assevera que será remido um dia de pena à razão de três dias trabalhados.

Partindo dessas premissas e adotando o entendimento de que o tempo remido será 
somado à pena efetivamente cumprida, o reeducando atingiria o tempo necessário à 
progressão de regime após cumpridos 9 meses de reclusão, visto que possui dois meses 
de pena remida pelo trabalho.

Adotando o entender contrário, mais severo, de que o tempo remido será descontado do 
total da sanção imposta, para que esta pena resultante seja tomada como base para 
eventuais benefícios, infere-se, na hipótese em pauta, que a pena restante passará a ser 
de 5 anos e 4 meses de reclusão, ou 64 meses, haja vista terem sido descontados os dois 
meses remidos; desse total a sexta parte necessária para a progressão ao regime aberto 
de cumprimento de pena seria atingida quando se completassem, tão-somente, 10 meses 
e 20 dias de reclusão. Destaque-se, por pertinente, que a grande maioria dos nossos 

14 Aristóteles. Livro A Política. 
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Pretórios adota tal posição, possivelmente por desconhecimento dos benefícios que 
podem trazer o entender mais benéfico (posição n.º 1).

Nesse exemplo, tão comum nos presídios, a diferença entre os entendimentos obrigaria 
o sentenciado a permanecer 50 dias a mais no regime semi-aberto. Forçoso convir, 
então, que, adotando-se o segundo entendimento, o condenado que desempenhou seu 
trabalho em jornada integral teria em benefício pelos seus 180 dias trabalhados, apenas 
10 dias a menos no regime semi-aberto, pois, sem a remição de pena, necessitaria tal 
penitente cumprir 11 meses para alcançar o prazo exigido para a progressão de regime. 
Dessa forma, a cada 18 dias de árduas atividades, conseguiu abreviar um único dia 
apenas no regime mais rigoroso. 

Registre-se, ainda, que a jornada de trabalho do preso, apta a lhe permitir a remição, não 
poderá ser inferior a 6 horas diárias, consoante a exigência do art. 33 da Lei de 
Execução Penal. E mais. Aos sábados e domingos, via de regra, não é permitido o 
trabalho aos detentos. Assim, tais dias não são considerados, pois, além de determinar a 
Lei descanso semanal, nesses dias há deficiência de vigilância, visto que não há 
expediente normal nos presídios. Conseqüentemente, resta ao sentenciado o trabalho 
apenas nos dias-úteis, ou seja, aproximadamente 20 dias em cada mês. 

Conclui-se, destarte, que o apenado deverá trabalhar por quase um mês (18 dias-úteis) 
para abater apenas um singelo dia no tempo necessário à progressão de seu regime de 
cumprimento de pena. Dessa forma, 180 dias trabalhados não se equivalem a 6 meses, 
pois, como já discorrido, descontam-se os dias não-úteis. Havendo, em média, 20 dias-
úteis em cada mês, necessitaria o condenado trabalhar por 9 meses seguidos para 
conseguir abreviar apenas 10 dias no prazo para a progressão de regime.

Desestimula-se, por completo, o desempenho de qualquer labor no cárcere, gerando a 
perniciosa e indigna ociosidade. Não se pode negar o fundo de verdade do chavão: 
"cabeça vazia, oficina do diabo".

Levando-se em conta o entender de que o lapso remido deverá ser somado à pena 
cumprida, interpretação mais adequada e em consonância com os fins da condenação, o 
reeducando abaterá realmente um dia a cada três trabalhados, conforme lhe garantido 
pela Lei de Execução Penal, vendo diminuir efetivamente o tempo que deverá 
permanecer recluso. Poder-se-ia alegar que tal interpretação é muito liberal, 
beneficiando, sobremaneira, alguns condenados que não fazem jus à benesse, entretanto, 
inúmeros motivos afiançam essa exegese:

a) Se porventura algum recluso, já tendo conquistado alguns dias remidos, mostrar-
se não condizente com a oportunidade, vindo a cometer falta grave, poderia o 
Magistrado, simplesmente, lançar mão do recurso lhe facultado pelo art. 127 da LEP, 
determinando a perda dos dias já remidos;

b) Nas prisões, de modo geral, o trabalho não é proporcionado a todos os reclusos, 
desempenhando-o, tão somente, aqueles que fazem por merecer tal benefício; assim, só 
os que possuem méritos suficientes são autorizados a laborar. Dessa maneira, auxilia-se 
a direção do presídio a manter a ordem e disciplina tanto dos que trabalham, como dos 
que não laboram, pois, os primeiros, receiam perder a oportunidade que lhes foi 
confiada, visto haver inúmeros interessados em assumir seu posto, enquanto os
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segundos, vendo que o benefício é efetivo, podendo diminuir sua permanência no 
cárcere, desejam trabalhar, demonstrando terem méritos para tanto;

Muito embora, nos dias de hoje, falar em ressocialização nas nossas prisões possa soar 
como discurso utópico, alheio ao cenário atual de nosso sistema carcerário, não se pode 
perder de vistas que ela é uma das funções do encarceramento – senão a mais 
importante – permitindo ao recluso que se readapte à vida em sociedade, onde o 
trabalho é tido como fundamental, engrandecendo e dignificando o homem. Tamanha a 
importância do trabalho, que, paradoxalmente, em liberdade, o ato de entregar-se 
habitualmente ócio, sendo válido para o labor, e sem meios para garantir sua 
subsistência, é considerado uma figura delitiva penal, tipificado no art. 59 da Lei das 
Contravenções Penais !

Digno de transcrição o brilhante magistério de Arminda Bergamini Miotto que 
demonstra a relevância do trabalho na prisão: "Se o condenado, antes da condenação, já 
tinha o hábito do trabalho, depois de condenado, recolhido a estabelecimento penal, o 
trabalho que ele exercer manter-lhe-á aquele hábito, impedindo que degenere; se não o 
tinha, o exercício regular do trabalho, conforme as suas aptidões contribuirá para ir 
gradativamente disciplinando-lhe a conduta, instalando-se na sua personalidade o hábito 
da atividade disciplinada." 

E vai além a preclara Autora: "se o condenado não trabalhar na prisão, ou, pelo menos, 
não o fizer regularmente, ao recuperar a liberdade não será capaz de fazer o esforço, que 
às vezes é verdadeira luta, para obter um trabalho e manter-se nele; ainda que o serviço 
social lhe consiga trabalho, ele talvez não saiba ou não queira fazer o esforço para 
manter-se na atividade. Não será de admirar-se que, nessas condições, ele venha a 
reincidir no delito."

Permitimo-nos acrescentar que, além do hábito da atividade disciplinada que o labor na 
prisão pode criar, pode também permitir ao recluso, principalmente ao jovem, o 
desenvolvimento de uma qualificação profissional – ou manter e desenvolver a que já 
possui – possibilitando-lhe adquirir uma formação que lhe será útil quando deixar a 
prisão. 

Também é oportuno o pensamento de Rui Medeiros, o qual ora é trazido a colação, pois 
demonstra, de forma clara e inequívoca, os benefícios inerentes ao trabalho no cárcere: 
"A laborterapia é a pedra de toque de toda a moderna Penalogia. O trabalho acaba com a 
promiscuidade carcerária, com os malefícios da contaminação dos primários pelos 
veteranos delinqüentes, e dá ao condenado a sensação de que a vida não parou e ele 
continua a ser um ser útil e produtivo, além de evitar a solidão, que gera neuroses, estas, 
por sua vez, fator de perturbação nos estabelecimentos penais e fermentos de novos atos 
delituosos."

Ademais, como já salientado, a Lei de Execuções Penais é omissa sobre o assunto, e, 
dentro de toda a sistemática adotada por nossa legislação, cabendo duas interpretações, 
inconcebível seria adotar o entender que prejudique notoriamente o condenado.

O trabalho, não se pode negar, gera o sentimento de responsabilidade, não sendo 
exagero conceituá-lo como o pilar do processo reeducativo do apenado, objetivo maior 
da reclusão, devendo, portanto, ser estimulado. E a forma mais simples e sensata de 
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estimulá-lo é premiar adequadamente o trabalhador por suas atividades, de acordo, 
obviamente, com os ditames do Direito e da Justiça, gerando no sentenciado a sensação 
de que o trabalho realmente compensa.

9. SUGESTÃO DE REMIR PENA PELO ESTUDO

A Lei de Execução Penal não excluiu expressamente a possibilidade da remição pelo 
estudo. Observando que o estudo é, igualmente, um direito do preso (inciso VII do 
artigo 40 da LEP), e ainda, considerando a finalidade maior da execução da pena, que é 
recuperar e reintegrar o preso à sociedade, além do fato de que a ocupação do preso 
sempre foi o anseio da comunidade, reconhecer o direito à remição pelo estudo daquele 
que, ao ingressar ao sistema penitenciário era analfabeto e, através de seu esforço, 
conseguiu alfabetizar-se, nada mais é que fazer justiça!

9.1. CORRENTE FAVORÁVEL 

Conforme exposto, a Lei de Execução Penal não prevê expressamente a remição pelo 
estudo. Portanto, trata-se de hipótese não prevista em lei, mas com dispositivo legal a 
um caso semelhante, que é a remição pelo trabalho (artigo 126 da citada Lei). Para a 
concessão da remição da pena pelo estudo alguns juízes utilizam o critério da analogia, 
isto é, a aplicação de norma que regula hipótese semelhante. O dispositivo legal está 
previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal e o legislador não regulou o fato em 
questão, que é a remição pelo estudo, observando-se que são hipóteses que oferecem 
pontos em comum, pois são direitos dos presos e estão previstos no mesmo diploma 
legal. Trata-se, pois, de uma lacuna na lei, onde, através de analogia, estende-se sua 
aplicação aos casos que ela não regula.

É fato notório que a analogia é inadmissível em matéria penal para criar delitos e 
cominar penas. Em se tratando de normas não incriminadoras, a posição dominante de 
nossos doutrinadores é de que é permitido o procedimento analógico. Na hipótese em 
questão, a remição pelo estudo poderia ser reconhecida através da analogia "in bonan 
partem", uma vez que não há vedação legal, além do fato de existir dispositivo legal 
idêntico previsto em Lei, o artigo 126 da LEP, que trata da remição pelo trabalho.

9.2. CORRENTE CONTRÁRIA

Entre outros doutrinadores, Jason ALBERGARIA15 não admite outra forma de remição 
de pena a não ser aquela decorrente pelo trabalho realizado: "o cálculo dos dias remidos 
será feito com base nos dias efetivamente trabalhados, excetuando-se os sábados, 
domingos e feriados...". "...não se consideram como dias trabalhados os de freqüência a 
escola, exceto se o interno lecionar em cursos como o mobral e o supletivo, e, nesse 
caso, desempenhar um trabalho como professor. O trabalho como professor difere da 
freqüência às aulas como aluno."

O Ministro Francisco de Assis Toledo, afirmou: "Vejam vocês que ainda não existe na 
legislação a remição pelo simples estudo – só existe pelo trabalho. Então, o problema, 
no momento, não existe. Se for feita sugestão de ampliação, hipóteses da remição 

15 ALBERGARIA, Jason. Das penas e da execução penal, Editora Del Rey, 2a edição, 1995 pp. 120/121



OBSERVATORIO PENITENCIARIO

abranger também a aplicação a estudos, trabalhos artísticos e etc, a lei que assim fizer 
vai ter que dar uma solução para esse tema". Sendo assim, defende-se que avulta-se a 
certeza de que não há como conceder a remição pelo estudo face a ausência de previsão 
legal, notando-se a preocupação dos ilustres operadores do direito na necessidade de 
alteração da Lei de Execução Penal propondo a contemplação do estudo como meio de 
remir a pena

Não divergente é a opinião do Eminente Juiz Corregedor-Geral dos Presídios do Estado 
de São Paulo, Dr. Ivo de Almeida, quando afirmou: "Quanto à educação, relevante 
consiste a reforma da Lei propondo-se a remissão da pena pelo estudo, abatendo-se a 
referida pena do preso por dois ou três dias de freqüência às aulas ministradas dentro 
dos presídios, sendo importante para sua efetivação a realização de parcerias entre as 
secretarias de Estado e as unidades e entidades privadas como as próprias federações do 
comércio, por exemplo". Frise-se que já existe proposta de alteração do instituto da 
remição da pena, cujo proponente é o ilustre Conselheiro Maurício Kuehne, junto a 
Comissão formada para a reforma da Lei de Execução Penal, no sentido de permitir a 
remição pelo estudo:

Art. 126 - O condenado que cumpre pena privativa de liberdade poderá remir, inclusive 
de forma cumulada, pelo trabalho ou freqüência e aproveitamento a curso regular ou 
profissionalizante, de qualquer nível devidamente autorizados, parte do tempo de 
execução da pena.

Parágrafo 1° - A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) 
dia de pena por 3 (três) de trabalho, e 12 horas de estudo, por um (um) dia de pena.

Questão relevante é a controvérsia gerada pelas Portarias 05/96 e 01/98, de idêntico 
teor, instauradas respectivamente pela 2a e 1a Varas de Execuções Penais de Curitiba, 
possibilitando a concessão da remição da pena pelo estudo:

10. PORTARIA Nº 0596

2ª Vara de Execuções Penais - Curitiba

Portaria n.º 05/96 - Dispõe sobre trabalho e estudo, para fins de remição.

"O DOUTOR PAULO CÉZAR BELLIO, Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Execuções Penais, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que, é objetivo da execução penal e obrigação do Estado, 
proporcionar ao condenado condições necessárias a sua integração social;
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CONSIDERANDO que, assim como o trabalho, a instrução comum ou 
profissionalizante tem finalidade educativa e reabilitadora, exercendo papel 
preponderante na reinserção social do condenado, pois prepara-o para uma profissão;

CONSIDERANDO que, o desempenho de atividade física (trabalho) ou mental 
(educação) na prisão é direito-dever do condenado, dada a sua natureza pedagógica e 
quando recompensado o esforço é fator de incentivo, evita a ociosidade e inibe conflitos 
"intra muros";

CONSIDERANDO a importância da educação nos nossos dias, dada a 
competitividade do mercado de trabalho, haja vista que, sem ter concluído o primeiro 
grau dificilmente alguém consegue emprego e, não raro, condenados presos há anos 
saem da prisão sem sabem ler ou escrever, sendo incerto o seu futuro,

RESOLVE:
1 - O condenado que enquanto preso, além de trabalhar interna ou externamente, 

freqüentar a escola e concluir curso de instrução comum (ensino regular do primeiro ou 
segundo grau) ou profissionalizante, sob a direção ou coordenação do Departamento 
Penitenciário - DEPEN, receberá de recompensa redução na sua pena.

1.1 - A cada 18 (dezoito) horas-aula, terá direito à redução de 01 (um) dia da 
pena.

1.2 - O curso com carga horária inferior a 18 horas, não dá direito ao benefício.

2 - Iniciado o curso o Diretor da Unidade Penal fará a comunicação a este Juízo, 
informando o nome do aluno, horário e período de duração.

2.1 - A ficha de freqüência contendo as horas-aula e o aproveitamento do aluno 
será encaminhada a este Juízo após encerrado o curso, juntamente com o atestado de 
trabalho do período correspondente.

2.2 - O condenado que só estudar e não trabalhar durante o curso, não terá 
direito à redução da pena.

CUMPRA-SE.

Encaminhe-se cópia ao DEPEN.

Afixe-se no átrio do Fórum.

Curitiba, 30 de agosto de 1.996."

Quanto as Portarias o ilustre Promotor de Justiça titular da 1a Vara de Execuções Penais 
de Curitiba Léo Weber Schiller, importante defensor da ilegalidade e 
inconstitucionalidade destas portarias, entende que não podem ser consideradas válidas 
porque "baixada ao arrepio da Lei, verdadeira obra legislativa que altera o artigo 126 da 
Lei Federal 7.210/84, mesmo porque o próprio juiz que baixou a portaria 05/96 o 
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reconheceu ilegal e sem amparo legal: a verdade, não há previsão legal de remissão 
(sic.) de pena com base em atividade estudantil".

MIRABETE16 adverte ao comentar a exposição de motivos da Lei 7.210/84, que o 
princípio da legalidade domina o espírito e o corpo da lei. As portarias em questão 
expressam disposições típicas de Lei, sendo desvirtuada neste sentido, posto que 
segundo o Direito Administrativo, tal ato é de alcance restrito e de abrangência interna, 
disciplinando relações funcionais e administrativas. Editadas por autoridade 
incompetente, no caso, arvorando-se na função de legislador, nunca podem gerar 
direitos e modificar textos legais, de competência legislativa exclusiva do Congresso 
Nacional.

A Propósito, Hely Lopes MEIRELLES17 define as portarias como sendo "atos 
administrativos internos, pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços, 
expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam 
servidores para funções e cargos secundários". 

A Portaria N° 01/98 afronta o artigo 126 da Lei de Execuções Penais, acrescentando 
forma de compensar o condenado pela remição pelo estudo, o que somente poderia ser 
feito através de alteração legislativa, no caso a Lei de Execução Penal em vigência, pelo 
Legislativo Federal – a quem compete exclusividade para legislar sobre Direito Penal, 
Execução Penal etc. – violando o preceito insculpido no artigo 22 inciso I da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, portanto sem qualquer eficácia 
eis que no Brasil vige o princípio da legalidade.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Alçada do Paraná manifestou-se sobre a 
inconstitucionalidade da portaria que prevê a remição pelo estudo, quando em votação 
conduzida pelo eminente Juiz Wilde Pugliese, relatando o Recurso de Agravo 119.434-
7, cuja ementa diz o seguinte: "não tem nenhuma eficácia porque inconstitucional 
portaria judicial que estabelece pressupostos e diretrizes para a remição da pena com 
base no estudo, dado que no país vige o princípio constitucional da legalidade (art.5°, 
inciso II, 37 e 24 da CF).

O legislador federal ao instituir uma lei específica, completa, abrangente, teve como 
finalidade modernizar a execução da pena, preocupado com a reintegração social do 
condenado além da retribuição e da prevenção, ingredientes indispensáveis à 
concretização do escopo do Direito Penitenciário tratado na Execução Penal, que 
consiste em entregar à sociedade um indivíduo melhor do que aquele que recolheu ao 
sistema penitenciário, espiritualmente transformado em relação aos valores sociais e de 
convívio com semelhantes externados quando foi sancionado por ter violado as normas 
penais.

Enfim, cabe ao Estado enquanto órgão encarregado de processar o indivíduo que 
enveredou pelos caminhos tortuosos da marginalidade, executar a pena e dentro dos 
princípios que norteiam a execução penal, no caso da Lei 7.210/84, procurar na medida 

16 MIRABETE. Júlio Fabrine. Execução Penal: Comentários á Lei nº 7.210, de 11. 07. 1984, 9ª 
ed. Atual até dezembro de 1999. São Paulo. Atlas. 2000; 
17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 14 ed, Revista dos Tribunais – São 
Paulo, pp.159/160.
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do possível ressocializá-lo tornando-o apto ao convívio social, de maneira útil, digna e 
produtiva, porém, atento sempre ao princípio da legalidade, adotado como linha mestra 
no mencionado diploma legal.

Portanto, tratando-se de lei moderna, elaborada com estudo e assessoramento de 
especialistas em Direito Penal e Penitenciário após complexo processo legislativo no 
Congresso Nacional, é um instrumento completo e não dá margem a interpretações 
oportunistas visando por ato exorbitante, prever situações não contempladas pelo 
legislador ordinário.

O processo legislativo é complexo. Uma lei somente poderá ser alterada por outra, 
oriunda de processo legislativo idêntico ao que originou aquela que se pretende alterar, 
quer ampliando-a ou restringindo-a.

A edição de portarias normativas, geradoras de situações que alteram direitos, criam 
privilégios, retrocede ao nebuloso momento político da ditadura militar e aproxima-se 
dos desmandos do Executivo Federal que insiste legislar por medidas provisórias.

A Lei de Execução Penal não prevê nenhuma outra fórmula de remição da pena a não 
ser o trabalho, sendo clara e objetiva, inaplicável no caso a analogia. O texto legal é 
claro e indevidos no sentido de amparar a remição apenas pelo trabalho desenvolvido 
pelo preso, posto que o legislador se quisesse contemplar o estudo como benefício, o 
faria expressamente. Não há lacuna na lei a ser suprida pela interpretação analógica ou 
pela edição de portaria por autoridade destituída de poderes para alterá-la.

11. CONCLUSÃO

A sociedade brasileira acredita que ao livra-se do criminoso através de sua prisão pelo 
crime que cometeu, colocando-o em uma penitenciara estará cumprindo com seu papel 
na resocialização do criminoso. Mas esquece que ele foi motivado pela própria 
sociedade e ele não o teria praticado se esta mesma sociedade não lhe tivesse motivado. 
Os presos precisam de ajuda, de respeito, apoio físico e psíquico para terem esperança 
de recuperarem sua moral, a paz de seu espírito e o reeqüilíbrio social. Infelizmente, não 
é o que acontece nas penitenciárias deste país.

Hodiernamente as características das Penitenciárias do Brasil são a super população 
carcerária, a falta de higiene, o desrespeito a dignidade do preso porque dignidade não é 
algo que se vê com freqüência dentro de nossos presídios. Muitas prisões não tem mais 
a oferecer aos seus detentos do que condições sub-humanas, o que constitui a violação 
dos Direitos Humanos. O que se vê através de tele jornais sobre o sistema penitenciário 
brasileiro é a realidade nua e crua em que os presidiários se encontram, ou seja, o 
Estado não garante a segurança do cidadão em liberdade, muito menos à vida dentro dos 
presídios, uma vez que as mortes em rebeliões são de interira responsabilidade Estatal, 
pois este é responsável constitucionalmente pela vida e pelo respeito à dignidade física e 
moral. Na verdade, em nosso país os presos são maltratados, humilhados e 
desrespeitados em sua dignidade, contribuindo para que a esperança de seu reajuste 
desapareça justamente por causa do ambiente hostil que se lhe apresenta quando cruza 
os portões da penitenciária. 
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Acreditamos que os fatores que contribuem para isso é a qualidade de vida desumana 
quanto à prática de medidas como a tortura, por exemplo, dentro dos presídios, estes 
são fatores que impedem o ser humano de cumprir o seu papel de sujeito de direitos e 
deveres. Ver-se que os presos brasileiros possuem mais deveres do que direitos, pois a 
realidade fática na recuperação dos detentos não ocorrerão imediatamente ou 
mediatamente, como se diria, da noite para o dia. Para que isto ocorra e importante que 
haja vontade política, técnica e financeira necessária, visando objetivos a curto, médio e 
longo prazo, mas em caráter de absoluta urgência. Se o ser humano é a essência de todas 
as instituições, o aperfeiçoamento do aparelho penitenciário exige uma abordagem 
humanista, que vise desenvolver e dignificar o ser humano que teve sua vida restrita a 
presidiário.

Presídio sem ocupação se torna uma escola “às avessas”, uma formadora de criminosos 
mais perigosos. Por não ter um estudo ou ocupação, conseqüentemente, carecer de um 
senso moral que a vida pré-egressa não conseguiu lhe transmitir, a personalidade do 
preso passa a sofrer um desajuste ainda maior. Sua única saída é relacionar-se com os 
demais presos e intercambiar com ele suas aspirações, valores e visões de mundo, quase 
sempre distorcidas. Passa a adquirir novos hábitos, que antes não tinha, enfim 
transforma-se num indivíduo pior do que quando entrou. Além disso, distúrbios 
psicológicos que já possuía antes de vir para o presídio se agravam, justamente por se 
ver inserido num novo contexto social, repleto de hostilidades e desrespeito.

Em verdade, sabe-se que a angústia vivida pelo presidiário advém da falta de ocupação, 
de uma atividade que ocupe seu tempo, que lhe faça sentir-se valorizado, que seja 
motivado a mudar de hábitos, que seja oportunizado o trabalho, o estudo, técnicas que 
levem aos presídios um fator que distraia sua atenção e que o motive a esperar um 
amanhã melhor. Na verdade, a imaginação de todo apenado, principalmente aqueles de 
longa pena é que sua vida acabou dentro das paredes da cadeia e que não lhe resta mais 
nada. O importante é conciliar a segurança da sociedade, não se desprezando a 
esperança de recuperação do apenado com o devido amparo psicológico, uma vez que 
isto será fundamental, pois nenhum ser humano vive sem motivação.

A problemática de se levar a efeito a ampliação da remição da pena, além do trabalho, 
ou seja, dando uma ênfase maior e mais eficaz na resocialização do preso e isto seria 
possível através do estudo, pois grande maioria dos indivíduos presos não tiveram 
melhores oportunidades ao longo de suas vidas, principalmente a chance de estudar para 
garantir um futuro melhor. Desta forma, o tempo dispensado ao cumprimento da 
reprimenda, seria, indubitavelmente, a grande oportunidade existente atrás das grades 
de se regenerar um ser humano que esteja trilhando no caminho do crime. Desta 
maneira, o Estado pode e deve conceder ao homem o direito a educação, que, diga-se de 
passagem, é uma garantia a todo cidadão brasileiro de aculturar-se através da educação.

Assim deve ser utilizado para lhe garantir estas oportunidades que nunca teve, por meio 
de estudo e, paralelamente, de trabalho profissionalizante. O que o homem que perdeu 
sua liberdade por um desatino deseja é a chance de demonstrarem seus valores que, 
muitas vezes, encontram-se obscurecidos pelo estigma do crime. Existem casos de 
detentos que demonstram dotes artísticos, muitos deles se revelando excelentes pintores 
de quadros e painéis de parede, além de habilidades com esculturas, montagens, 
modelagens, marcenaria etc. com a preparação ao reingresso na sociedade em escolas 
pública, terá o preso, uma forma de ocupar-se com coisas boas, distraindo-o e 
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aumentando sua auto-estima. É a chance de mostrar a ele que existe a esperança de um 
amanhã melhor além das grades que o separam do mundo exterior.

Imperioso citar as palavras do educador Paulo Freire sobre a vida do homem que são de 
caráter especial uma vez que “todos os homens são seres ontologicamente iguais, 
finitos, inacabados, capazes de proceder crítica e autenticamente, sofrendo, portanto, os 
condicionantes da realidade, mas sendo capazes de transforma-la porque são seres 
históricos”.

Nós acreditamos no papel ressocializador da educação, motivo pelo qual tentaremos 
contribuir com as reflexões acerca da inclusão no Sistema Carcerário brasileiro, não 
como fator secundário na remição da pena dos presos, mas sim, como um instrumento 
poderoso no resgate da dignidade humana dessas pessoas, pois segundo Gastoriades: “a 
educação deve permitir a atividade criadora, deve possibilitar, sendo ela mesma, a 
construção da autonomia humana”.

A lei penal e as formas de sua aplicação devem atender às exigências da vida pessoal e 
social de cada condenado e mesmo daqueles detidos provisoriamente. Para isso, são 
necessários critérios para que se alcance o desenvolvimento social capaz de acabar, de 
uma vez por todas, com a idéia de que “preso bom é preso morto”, um pensamento de 
exclusão absoluta destes indivíduos que lhes nega toda e qualquer forma de dignidade 
porque hoje se encontram isolados da sociedade. Não é, simplesmente, isolando estas 
pessoas que se garantirá a ordem social, pois um dia, grande parte deles se reintegrará 
novamente à comunidade.

A questão é reformar os valores ético-morais de nosso povo, despertando sua 
consciência para o fato de que qualquer nação só se faz grande a partir do respeito à 
dignidade de seus filhos, sejam eles livres ou detidos em sua liberdade. O sistema 
carcerário no Brasil, hoje, está falido. Mudanças radicais neste sistema se fazem 
urgentes, pois as penitenciárias se transformaram em verdadeiras “usinas de revolta 
humana”, uma bomba-relógio que o judiciário brasileiro criou no passado a partir de 
uma legislação que hoje não pode mais ser vista como modelo primordial para a 
carceragem no país. Ocorre a necessidade de modernização da arquitetura penitenciária, 
a sua descentralização com a construção de novas cadeias pelos municípios, ampla 
assistência jurídica, melhoria de assistência médica, psicológica e social, ampliação dos 
projetos visando o trabalho e o estudo do preso e a ocupação de sua mente-espírito, 
separação entre presos primários e reincidentes, acompanhamento na sua reintegração à 
vida social, bem como oferecimento de garantias de seu retorno ao mercado de trabalho 
entre outras medidas são algumas boas medidas para desarmar esta bomba.

12. NOTAS COMPLEMENTARES

RECURSO DE AGRAVO N° 122567-6 ementa - PENA - REMIÇÃO PELO TEMPO 
DE ESTUDO - ANALOGIA COM A REMIÇÃO PELO TEMPO DE TRABALHO -
ADMISSIBILIDADE.

Aplicação analógica do art. 126, da Lei de Execução Penal, permite assimilar, para 
efeito de remição da pena, o tempo de estudo ao tempo de trabalho. Órgão Julgador: 2ª 
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CAMARA CRIMINAL TJ/PR. Relator: Telmo Cherem Número do Acórdão: 14387. 
Julg: 08/08/2002

Neste sentido o Tribunal de Justiça do Paraná assim já decidiu: Recurso de Agravo nº 
97.398-0 EMENTA - RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL REMIÇÃO 
REDUÇÃO DA PENA PELO ESTUDO CONCESSÃO IRRESIGNAÇÃO 
MINISTERIAL SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL 
SENTENCIADO COM DIREITO À EDUCAÇÃO - TANTO O TRABALHO COMO 
O ESTUDO TEM POR FINALIDADE, PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA A 
HARMÔNICA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO SENTENCIADO OBJETIVO 
SOCIAL POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA IN BONAM 
PARTEM. RECURSO DESPROVIDO. Decisão Unânime. Órgão Julgador: 1ª Camara 
Criminal Relator Des. Idevan Lopes, Julg: 22/08/2002 Acórdão N° 14529

in mesa Redonda – A reforma da Lei de Execução Penal – Brasília – Agosto de 1998 –
Anais – FAP/DF, página 291/299

Em conversa sobre o tema, o ilustre representante do parquet opinou ser favorável a 
concessão da remição pelo estudo, desde que legalmente prevista.

Parecer do Ministério Público, Autos de Execução Penal N° 79.803 Recurso de Agravo 
N° 79.803; Agravante: Ministério Público; Agravado Raimundo Siqueira Oliveira

Recurso especial crime N° 129301-6/01 (Recurso de Agravo N° 129301-6, de Curitiba, 
1a Vara de Execuções Penais; Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Expedito de 
Paula). No mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO – REMIÇÃO – CÔMPUTO DO 
PERÍODO DE ESTUDO DO PRESO COMO CAUSA AQUISITIVA DO BENEFÍCIO 
– INADMISSIBILIDADE – LEI N° 7.210/84 – PORTARIA 05/96 VEP. Prevê a Lei de 
Execuções Penais, como causa ensejadora da remição, exclusivamente, o trabalho do 
preso enquanto em cumprimento da sanção obstaculizado o cômputo do período de 
estudo para tal fim, vez que ausente previsão legal que assim autorize (diário da justiça 
23.10.98)

RECUSO DE AGRAVO – REMIÇÃO DE PENA DERIVADA DE FREQUENCIA A 
CURSO ESCOLAR – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
QUE AUTORIZE – RECURSO PROVIDO; TA/PR Acórdão N° 6518; 4a Câmara 
Criminal, Relator Juiz designado José Maurício Pinto de Almeida.

Art. 22 da Constituição Federal disciplina que: Compete privativamente À União 
legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho.
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