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Texto: 

a) O trabalho no contexto em que se insere: Situado num contexto em que a Lei 

de Execução Penal (LEP) brasileira, de 1984, estipulou, em seu artigo 1º, ter a 

execução penal como objetivo “a harmônica integração social do condenado e 

do internado” e trouxe vários dispositivos que vieram a moldar a execução de 

forma a torná-la coerente com o objetivo a que se destina, ou seja, a 

ressocialização, a exemplo da estipulação de que as penas privativas de 

liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado. E, por outro lado, a Constituição Federal de 1988, instituindo um 

Estado Democrático de Direito, trouxe como centro axiológico de nosso 

ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, sendo dois de seus 

corolários o princípio da igualdade e o necessário respeito ao pluralismo 

ideológico. 

b) Objetivos: Buscamos, com esse trabalho, fazer uma análise da compatibilidade 

de nossa execução, tal como prevista na Lei de Execução Penal, com os ditames 

de um Estado Democrático de Direito.  

c) Materiais e métodos: O trabalho foi construído, basicamente, a partir do 

confronto de ideias inerente ao método dialético e, ainda, de deduções de textos 

e induções de leis, referentes, respectivamente, aos métodos dedutivo e indutivo.  

d) Resultados: Vem sendo questionada, cada vez mais, no meio acadêmico, a 

constitucionalidade do emprego da ressocialização enquanto objetivo da 

execução penal no que este emprego tem como consequência a submissão do 



executado, de forma cogente, a um tratamento cuja observância possui o condão 

de lhe diminuir a pena em sede executiva na medida em que lhe possibilita 

desfrutar de muitos benefícios, possuindo destaque, dentre eles, a progressão de 

regimes. O conteúdo moralizante do poder disciplinar a que se submete o 

executado brasileiro vem também sendo revelado, mostrando-se o tratamento 

ressocializador, tal como previsto na Lei de Execução Penal, verdadeiro dever 

do apenado, o que se pode concluir pela mera análise do artigo 39 da LEP, em 

que constam como deveres do apenado a execução do trabalho e cuidar de sua 

higiene pessoal.  

e) Conclusões: A execução, tal como prevista em nossa lei, eminentemente 

pautada pelo objetivo de ressocializar o condenado, acarreta uma incerteza 

acerca da efetiva duração da pena, o que ocorre porque esta, aplicada pelo juiz 

tendo em vista o delito é, posteriormente, determinada na execução tendo em 

vista a conduta do réu na prisão. Para combater essa incerteza, propõe Luigi 

Ferrajoli, em sua obra “Direito e Razão – Teoria do garantismo penal”, que as 

medidas alternativas ao regime fechado da pena privativa de liberdade, a 

exemplo dos regimes semiaberto e aberto, passem a ser penas diretamente 

atribuíveis quando da condenação, de forma que uma falta disciplinar não tenha 

jamais o condão de influenciar na pena a ser cumprida. Há de se apontar, ainda, 

que a execução prevista na LEP também afronta gravemente outros princípios 

caros a nosso Estado Democrático de Direito, como o pluralismo ideológico e o 

princípio da igualdade na medida em que o tratamento ressocializador é 

concebido na lei como um dever do apenado. Diferente seria, pois, se a 

dignidade do executado fosse devidamente respeitada e o tratamento lhe fosse 

ofertado como um direito que possa, portanto, exercer ou não.  

 


