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RESUMO
A presente dissertação tem por objetivo compreender a atividade legislativa e a articulação
entre os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo no momento de cumprimento da pena 
pelo condenado. Parte-se da hipótese de que no processo de criação de leis sobre gestão da 
sanção no Brasil é recorrente a seleção de penas prisionais e que a atividade de determinação 
da quantidade e da qualidade da pena no caso concreto é objeto de disputa entre legislador, 
juiz e administrador penitenciário. Para investigar esta hipótese, a pesquisa comporta um 
levantamento empírico de proposições legislativas apresentadas no Congresso Nacional entre 
1984 e 2011 relacionadas ao cumprimento da sanção criminal. O segundo capítulo da 
dissertação contém uma análise quantitativa destas proposições, por meio da sistematização 
dos dados gerais (tipo de proposição, tramitação, estado de origem e autor) e identifica, 
quando possível, as medidas tendentes a ampliar ou reduzir a exclusão social por meio do uso 
mais ou menos frequente da pena de prisão. O terceiro capítulo introduz o conceito de gestão 
da sanção, revisa o histórico legislativo de criação de um diploma legal voltado ao 
cumprimento da pena até a criação da LEP (1984) e empreende um estudo qualitativo sobre a 
divisão de tarefas sobre cumprimento da pena a partir do material empírico. O quarto capítulo 
apresenta a ideia de individualização da pena, conceito abordado da perspectiva de uma 
atividade judicial que interage de forma dinâmica e constante com as atividades legislativas e 
administrativas, especialmente durante o cumprimento da pena de prisão. A partir deste 
conceito são retomadas proposições legislativas que, em alguma medida, abordam o arranjo 
ou o rearranjo da divisão de tarefas entre os três poderes. Ao final, conclui-se que o processo 
de elaboração de normas penais no Brasil valoriza o uso da pena de privativa de liberdade, por 
meio da ampliação das frações mínimas prisionais ou da vedação de direitos subjetivos, 
situação na qual o juiz tem pouco espaço para atuar no caso concreto.

PALAVRAS-CHAVE:Congresso Nacional Brasileiro, exclusão social, legislação criminal, 
cumprimento da pena privativa de liberdade, pena mínima prisional.



ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to understand the Legislative activities and your 
interaction among Judiciary and Executive in terms of enforcement of criminal sanction. The 
considered assumption is that the process of creation of laws about sanction management in 
Brazil is recurrent the selection of prisons sentences, and the management way created by 
LEP (Law of Penal Execution) is subject of few proposals of legislative reform. This study 
includes an empirical research of legislative proposals presented to National Congress 
between 1984 and 2011 related to the enforcement of criminal sanction. The second chapter 
of the dissertation contains a quantitative analysis of these proposals, through the 
systematization of general data (type of proposition, length of the procedure for approval, 
federal state of origin and author) to identify, when possible, the increase or decrease trend of 
social exclusion through the use of more or less frequence of imprisonment. The qualitative 
analysis focus on the concepts of management of criminal sanction and individualization of 
punishment. The third chapter introduces the concept of management of criminal sanction, 
review of legislative historical creation of legal degree to accomplishment of sanction until 
the creation of LEP in 1984, and reinforces a qualitative study of task divisions about 
accomplishment of sanction from an empirical material. The fourth chapter introduces the 
idea of individualization of sanction, as approached in a judicial activity, which interacts in a 
dynamic and constant way with legislative and administrative activities, especially while the 
accomplishment of prison sentencing. From this concept, new legislative proposals present a 
new arrangement of distribution of tasks among the three powers regarding enforcement of 
criminal sanction. The conclusion of this dissertation is that the creation process of criminal 
laws in Brazil recognizes the use of freedom private sanction, considering the extension of 
minimum prison quorum or the extinction of subjective rights, in a situation that the judge has 
no many possibilities to actuate in case.

KEY WORDS: Brazilian National Congress, social exclusion, criminal legislation, sentence 
of imprisonment, minimum punishment
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1. INTRODUÇÃO

A presente dissertação busca compreender a articulação entre legislador, juiz e 

administrador público no cumprimento da pena estipulada na sentença criminal, por meio do 

estudo de proposições legislativas distribuídas no Congresso Nacional brasileiro. 

O primeiro objetivo é desvendar as situações nas quais o legislador constrói 

margens de atuação do juiz no caso concreto e como as faz. O segundo é sistematizar a 

produção legislativa de 1984 a 2011 sobre o tema.

O estudo parte da hipótese de que a atividade de determinação da quantidade e da 

qualidade da pena é objeto de disputa entre legislador, juiz e administrador público e as 

proposições legislativas que visam regular a matéria tendem a reduzir a margem de atuação 

designadas ao juiz na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, doravante LEP).

O problema de pesquisa parte de um prisma incomum, ao explorar o conteúdo de 

proposições legislativas para a elaboração de um estudo jurídico. A maior parte da produção 

acadêmica na área do direito aborda a produção legislativa em vigor (denominada legislação) 

ou a aplicação das leis (denominada jurisprudência). Aqui, busca-se analisar o primeiro 

documento que dá o impulso inicial ao processo legislativo, a matéria-prima sobre a qual 

trabalha o Congresso Nacional.1

A proposição legislativa é o estágio embrionário da norma legal, momento no 

qual o legislador apresenta, além da norma objeto de criação ou alteração, uma justificação 

para que a proposta seja acolhida. Esta justificação constitui um registro das percepções 

mobilizadas e de argumentos do autor para convencer seus pares da necessidade de aprovação 

da norma. Neste sentido, consta uma profusão de argumentos jurídicos, políticos, técnicos, 

econômicos e outras ideias articuladas pelos atores sobre determinado tema.

Para esta pesquisa selecionaram-se todas as proposições legislativas encontradas 

sobre cumprimento da sanção criminal. Isto quer dizer que o universo empírico está composto 

por 200 proposições legislativas que alteram a quantidade ou a qualidade de sanções 

criminais. 

A análise sobre a produção legislativa no Brasil em matéria de cumprimento de 

pena é orientada pelas ideias desenvolvidas por Álvaro Pires sobre a racionalidade penal 

1Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República/ Gilmar Ferreira Mendes e 
Nestor José Forster Júnior, 2002, p. 113. 
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moderna e por Michel Foucault sobre o bin�mio exclus�o/inclus�o. A partir do levantamento 

emp�rico, p�de-se constatar que, al�m da legisla��o criminal em vigor2, grande parte da 

produ��o legislativa em mat�ria de cumprimento de pena est� fundada em teorias que 

selecionam a pena de pris�o como san��o de refer�ncia e valorizam a exclus�o social do 

indiv�duo.

A “racionalidade penal moderna” � uma teoria que descreve o direito criminal 

como um sistema de pensamento fechado que se caracteriza pela dificuldade � inser��o de 

id�ias alternativas como possibilidades de solu��es penais. Este sistema de pensamento � 

constitu�do pelas teorias modernas da pena criminal, quais sejam, a dissuas�o, a retribui��o, a 

reabilita��o prisional e a denuncia��o (PIRES, 1998).

As teorias da pena criminal podem ser consideradas, nos termos de Durkheim, 

como “teorias pr�ticas”, que n�o pretendem explicar a pr�tica, mas se dizer o que � preciso 

fazer. As teorias pr�ticas caracterizam-se por serem combina��es de ideias articuladas a um 

programa de a��o (diretivas) de quando, quem e como punir. Tamb�m se prop�e a guiar a 

a��o, a dizer o que fazer e servirem para motivar e justificar a tomada de decis�o das 

autoridades (no n�vel pol�tico ou jur�dico) darem um embasamento e sentido para a escolha 

das penas (XAVIER, 2010, p. 285).

O quadro 1 trata de uma organiza��o das teorias da pena criminal em fun��o de 

tr�s concep��es de direito e justi�a criminal que privilegiam estas teorias e facilita a 

visualiza��o dos principais elementos presentes.

2Uma pesquisa realizada no SISPENAS revelou que, dos 1.688 tipos penais que comp�em a legisla��o penal 
brasileira em vigor atualmente, 97% prev�em san��es prisionais. O SISPENAS constitui um sistema de consulta 
sobre a legisla��o criminal em vigor no Brasil. Para mais detalhes, ver Machado, Machado e Andrade (2009).
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Quadro 1 - Três concepções de direito e justiça criminal projetadas pelas teorias da pena

Teoria da retribuição e teoria 
da dissuasão

Teoria da reabilitação
Primeira Modernidade Segunda Modernidade

Concepção de 
infrator e de 
crime

Infrator � um indiv�duo 
normal e dotado de livre-
arb�trio.
Crime � o resultado de uma 
escolha livre do indiv�duo.

Infrator pode (ou n�o) 
ser visto como anormal 
(distinto biol�gica, 
psicol�gica ou 
socialmente). Crime � 
um sintoma de uma 
patologia individual.

Chave “infrator-crime” 
� substitu�da por uma 
preocupa��o mais 
ampla com a norma de 
comportamento, a 
inclus�o social do 
infrator e a v�tima.

Concepção de 
justiça

Essencialmente punitiva Tratamento. 
Interven��o preventiva 
fundada na predi��o da 
“doen�a” do indiv�duo.

�nfase nos v�nculos 
sociais imediatos e 
concretos.

Margem de 
atuação do 
julgador

Desconfian�a do poder 
discricion�rio das burocracias 
e da falta de transpar�ncia das 
decis�es.

Grande margem de 
atua��o para adaptar o 
“tratamento” ao infrator
e � evolu��o de sua 
doen�a.

Grande margem de 
atua��o ao julgador 
para melhor adaptar a 
san��o �s caracter�sticas 
do caso concreto 
(infrator, v�tima, 
comunidade).

Alcance da 
limitação do 
poder de punir

Insiste sobre a necessidade de 
limitar a priori o poder de 
punir por interm�dio, entre 
outras coisas, do princ�pio de 
proporcionalidade e de 
igualdade da pena

N�o apresenta limites a 
priori

N�o apresenta limites a 
priori

Enfoque da 
intervenção

Puni��o do infrator para 
proteger a sociedade e/ou 
dissuadir.

Puni��o “para o pr�prio 
bem” do infrator e da 
sociedade em seu 
conjunto.

�nfase no direito 
individual (dos 
infratores) de receber a 
menor interven��o ou 
sofrimento poss�vel.

Sanções 
privilegiadas

Morte, multa, pris�o. Pris�o (por tempo 
indeterminado ou 
longos per�odos); 
trabalho comunit�rio e 
liberdade assistida; e 
morte (para os 
incorrig�veis),

Em 
algumas variantes da 
teoria, há 
compatibilidade com 
um novo conjunto de 
sanções: Repara��o, 
indeniza��o, multa em 
substitui��o � pris�o. 
Medidas comunit�rias 
na execu��o da pena, 
como o sursis.

N�o-interven��o (em 
alguns casos); 
interven��o n�o penal; 
programas de 
concilia��o ou 
compensa��o com a 
v�tima; perd�o da 
v�tima; trabalho 
comunit�rio; liberdade 
assistida e pena de 
pris�o (em �ltimo caso 
e pelo menor tempo 
poss�vel)

Fonte: MACHADO (2009)

A legisla��o criminal brasileira cont�m express�es que remetem � perman�ncia de 

elementos das teorias da pena. O artigo 59 do C�digo Penal, por exemplo, indica que o juiz, 

ao fixar a pena, deve considerar as circunst�ncias judiciais “conforme seja necess�rio e 
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suficiente para reprova��o e preven��o do crime”, explicitando o car�ter retributivo e 

dissuas�rio da pena a ser aplicada na senten�a condenat�ria. Em rela��o ao cumprimento da 

pena prevalece no texto legal a busca pelos fins da reabilita��o da segunda modernidade, “ao 

proporcionar condi��es para a harm�nica integra��o social do condenado” (LEP, art. 1.�) 

(MACHADO, 2010b, p. 55).

Historicamente, a teoria da reabilita��o foi estabilizada pela Escola Positiva 

Italiana, no final do s�culo XIX, promovendo a reeduca��o e o tratamento do infrator por 

meio da pris�o. Entre os anos 1950 e 1960 identifica-se uma transforma��o no interior desta 

teoria, ao reconsiderar o valor atribu�do � institui��o prisional para o cumprimento dos 

objetivos da educa��o e da reabilita��o. Este movimento permite criar a distin��o entre a 

teoria da reabilita��o da primeira e da segunda modernidade. Enquanto a primeira est� 

associada � pris�o e exclus�o social do delinquente, na segunda modernidade passou-se a 

privilegiar san��es que se realizam dentro da comunidade (MACHADO, 2009, p.50/51).

A teoria da reabilita��o da segunda modernidade valoriza, em primeiro plano, a 

inclus�o social do indiv�duo, ao incentivar diferentes tipos de interven��o penal no interior da 

comunidade e a proteger concretamente os indiv�duos sociais “contra a interven��o 

destruidora do direito criminal” (DUB�, 2008, p. 55). Neste sentido, distancia-se das teorias 

da retribui��o, da dissuas�o e da primeira modernidade da reabilita��o, que valorizam as 

penas privativas de liberdade e desconsideram os efeitos retributivos, intimidativos e de 

reforma do indiv�duo por meio da exclus�o da comunidade (MACHADO, 2009, p.51).

Desde o in�cio dos anos 1960 Michel Foucault desenvolveu trabalhos que se 

voltavam para o estudo das pr�ticas e institui��es sociais que, sob a �gide da modernidade, 

configuraram novos espa�os de exclus�o ou de normaliza��o de determinadas formas de 

comportamento e de subjetividade. 

Foucault parte da institui��o prisional para analisar as pr�ticas punitivas na 

modernidade. Em Vigiar e Punir (1975), a an�lise procura mostrar que as pr�ticas 

disciplinares pr�prias da pris�o constituem tecnologias de poder que, imp�e novas t�cnicas de 

controle minucioso das opera��es do corpo. “As pr�ticas disciplinares caracterizam-se por 

distribuir os indiv�duos em espa�os fechados e heterog�neos, onde cada indiv�duo tem um 

lugar especificado, ao desempenhar tamb�m a� uma fun��o �til. Estes locais s�o ainda 

intercambi�veis e hierarquizados” (ALVAREZ, 2004, p. 171).

Cada indiv�duo ocupa um lugar ao mesmo tempo funcional e hierarquizado, em 

um espa�o onde se distribui a multiplicidade de indiv�duos para deles tirar o maior n�mero de 

efeitos poss�veis. De acordo com Alvarez, as disciplinas implicam tamb�m um controle das 
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atividades dos indiv�duos, coordenadas em rela��o aos hor�rios, ao conjunto dos demais 

movimentos corporais ao buscar obter assim uma utiliza��o crescente de todas as atividades 

ao longo do tempo (ALVAREZ, 2004, p. 172). 

Assim, a inclus�o no sistema prisional constitui uma forma de controle

especializado, uma vez que permite a incorpora��o, o controle e a transforma��o calculada do 

indiv�duo. A pris�o o exclui da sociedade para fix�-lo “em um espa�o esquadrinhado, 

dividido, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, 

tanto quanto poss�vel completo, de todos os fen�menos”. Na s�ntese de Foucault “trata-se de 

uma inclus�o por exclus�o” (FOUCAULT, 2001, p. 89 e 2002).

Em s�ntese, o presente estudo parte da id�ia de que o uso recorrente da san��o 

prisional est� inserido dentro de um sistema de pensamento cujo fundamento principal s�o as 

teorias modernas da pena criminal. O recurso � pris�o implica na exclus�o do condenado3 e, 

quanto maior seu tempo de perman�ncia dentro do c�rcere, menores s�o as possibilidades de 

reinseri-lo futuramente no conv�vio social.

No cap�tulo 2 os dados gerais sobre as proposi��es legislativas s�o apresentados a 

partir da chave anal�tica inclus�o/exclus�o, onde foi poss�vel constatar que a imensa maioria 

das propostas cria regras sobre a san��o prisional, especialmente para ampliar o tempo de 

perman�ncia do condenado dentro do c�rcere. Esta primeira sistematiza��o levou � 

constru��o de uma segunda chave anal�tica, a de amplia��o/redu��o das margens de atua��o 

judicial. Ao longo da pesquisa, constatou-se que a valoriza��o do encarceramento tem rela��o 

com a divis�o de tarefas entre o sistema pol�tico e jur�dico no cumprimento da pena, 

especificamente com os limites para o juiz decidir no caso concreto.

Neste sentido, as margens de atua��o judicial representam os par�metros legais 

para uma delimita��o jur�dico-funcional do espa�o decis�rio do juiz. Dentro de um complexo 

3Durante toda a pesquisa ser� utilizado o termo “condenado” para se referir ao indiv�duo que cumpre pena ap�s o 
tr�nsito em julgado da senten�a condenat�ria.  At� mesmo a LEP n�o faz a distin��o entre preso provis�rio, 
condenado e condenado por senten�a transitada em julgado de forma expressa, apesar de as tr�s express�es e os 
termos “internado” e “egresso” serem recorrentes ao longo de todo o texto legal. O art. 1� da Lei disp�e que um 
dos objetivos da execu��o penal � “proporcionar condi��es para a harm�nica integra��o social do condenado e 
do internado”. O art. 10 cuida da “assist�ncia ao preso e ao internado”, sem distinguir o preso cumprindo pena 
em execu��o provis�ria do preso condenado em definitivo. 

Ao que se p�de perceber, a LEP trata o “condenado” como aquele indiv�duo em situa��o distinta daquele 
“submetido � medida de seguran�a, ao preso provis�rio e ao egresso” (LEP, art. 82), mas sem diferenciar a 
situa��o em que o “condenado” cumpre a pena. Um “condenado” � pena privativa de liberdade, pelo juiz de 
primeiro grau, e inicia o cumprimento da pena – execu��o provis�ria - pode ser absolvido pelo tribunal, ante a 
exist�ncia de elementos que comprovem que ele n�o foi o autor do delito, por exemplo. Este caso � daquele em 
que o acusado, que tendo resguardada a garantia constitucional da presun��o de n�o-culpabilidade antes do 
tr�nsito em julgado a decis�o (CF, art. 5�, LVII), inicia o cumprimento da pena ap�s recorrer a todas as 
inst�ncias judiciais e que, ao final, decidiu-se pela condena��o.
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de atribui��es, o juiz pode decidir a forma como agir, no que toca aos efeitos e conseq��ncias 

da sua pr�tica diante do caso concreto4. 

Ap�s a apresenta��o do quadro geral do universo emp�rico, os cap�tulos seguintes 

cont�m abordagens espec�ficas sobre a atua��o do juiz na gest�o da san��o (Cap�tulo 3) e na 

determina��o e acompanhamento do cumprimento da pena (Cap�tulo 4).

O Cap�tulo 3 introduz o conceito de gestão da sanção, procedimento formado por 

decis�es sobre a quantidade e a qualidade da san��o criminal5. Em outras palavras, pode-se 

dizer que a gest�o da san��o constitui uma determinada forma de arranjo institucional que 

delimita, por meio da lei, o procedimento gerido ou dirigido por legislador, juiz e 

administrador penitenci�rio para ajustar a quantidade e a qualidade da san��o em 

cumprimento6.

O levantamento legislativo de normas sobre cumprimento da pena revelou que 

esta tarefa foi objeto de disputa desde a edi��o da legisla��o criminal do Imp�rio. At� ent�o, a 

atividade judicial encerrava-se ap�s a imputa��o de responsabilidade do autor do crime e a 

imputa��o da san��o, ambas na senten�a penal condenat�ria. A forma de cumprimento da 

pena, a avalia��o sobre a possibilidade de o condenado sair antes do final da pena e a 

concess�o de livramento condicional estavam a cargo do administrador p�blico. 

Em 1984, a edi��o da LEP introduziu um modelo de gest�o da san��o 

caracterizado pela atua��o de diversos �rg�os no controle de legalidade do cumprimento da 

pena. O objetivo da pena de pris�o � proporcionar a ressocializa��o (LEP, art. 1�) e consagra-

se a posi��o jur�dica do condenado como sujeito de direito. Contudo, a reconstru��o deste 

arranjo ser� o principal objeto de reforma das proposi��es legislativas sobre gest�o da san��o. 

O �ltimo t�pico do Cap�tulo 3 dedica-se a estudar as propostas que tentam ampliar ou reduzir 

os limites de atua��o judicial no caso concreto.

Dentro de todo o procedimento que constitui a gest�o da san��o, a atividade de 

individualiza��o da pena assumiu contornos espec�ficos na divis�o de tarefas entre legislador 

e juiz. Neste sentido, o Cap�tulo 4 dedica-se a estudar a individualiza��o em fase de 

4Esta id�ia foi elaborada a partir de BINENBOJM (2006, p. 195 e ss.).
5Trata-se de uma acep��o mais precisa do momento usualmente denominado de “execu��o da pena”, cuja 
etimologia remete � ideia de “acabamento” ou “remate”. Machado e Pires (2011) indicam que execu��o remete a 
duas imagens, sendo que uma delas � a pena de morte, que se perfaz com um golpe (“a pena que se executa”). A 
segunda imagem � a do ator/personagem respons�vel pela execu��o, aquele que faz ou coloca em pr�tica o que o 
outro decide. Esta imagem seria oposta � id�ia de um processo sancionat�rio que envolve uma s�rie de decis�es 
de diferentes atores ao longo do percurso.
6 Esta id�ia foi elaborada a partir de NORTH (1991, p. 95).



19

cumprimento de pena e os fatos justificativos e fundamentos para elevação de penas mínimas 

prisionais.

Inicialmente são analisadas duas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a 

constitucionalidade do cumprimento integral de pena em regime fechado. O estudo destes 

julgamentos reflete a mudança no posicionamento do Tribunal sobre a atividade judicial 

durante o cumprimento da pena e sobre os limites do legislador ordinário em regular o 

dispositivo constitucional da individualização da pena.

A seguir, inicia-se um estudo sobre as penas mínimas prisionais dispostas na LEP 

e nas propostas legislativas sobre sistema progressivo da pena. A análise revela que os 

fundamentos para a manutenção de frações mínimas são as referências às teorias modernas da 

pena criminal, especificamente a retribuição e a dissuasão. Esta constatação traz à tona 

questionamentos sobre a compatibilidade entre o objetivo da LEP de proporcionar condições 

para a integração social do condenado com a permanência de penas mínimas que 

obstaculizam a individualização.

As Considerações Finais conjugam as principais formulações desenvolvidas ao 

longo da dissertação.

Por fim, os Apêndices B, C e D desta dissertação contêm quadros comparativos 

de textos legais das Constituições Federais, Códigos Penais e projetos e anteprojetos de 

Código Penitenciário. Já os Apêndices E e F contêm um fluxograma geral do processo de 

cumprimento da pena privativa de liberdade na LEP e um quadro com os critérios temporais 

para a aquisição de direito subjetivos. A consulta pode auxiliar na compreensão geral do 

texto, de modo que a remissão aos apêndices é indicada em nota de rodapé, sempre que 

pertinente.
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2. A PRODUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL SOBRE CUMPRIMENTO DE PENA

SUM�RIO. 1. METODOLOGIA; 2. DADOS GERAIS DAS PROPOSI��ES LEGISLATIVAS ▪INICIATIVA ▪
UNIDADE FEDERATIVA DE ORIGEM ▪ SITUA��O NO PROCESSO LEGISLATIVO; 3. CONTE�DO DAS 

PROPOSI��ES LEGISLATIVAS ▪VALORIZA��O DA SAN��O PRISIONAL ▪VALORIZA��O DA SAN��O

N�O-PRISIONAL; 4. CONSIDERA��ES FINAIS

Este cap�tulo apresenta dados gerais produzidos a partir das proposi��es 

legislativas, objetos desta pesquisa, especificamente os crit�rios para classifica��o dos temas

abordados: iniciativa, autoria da proposi��o, unidade federativa de origem do autor e situa��o 

da tramita��o. A seguir, algumas reflex�es s�o formuladas para um poss�vel diagn�stico sobre 

a produ��o legislativa em mat�ria criminal, em sentido amplo, e em mat�ria de gest�o da 

san��o, em sentido estrito.

Ao longo do cap�tulo, as ideias de gest�o da san��o, margem de atua��o do juiz e 

individualiza��o da pena s�o retratadas em fun��o do material emp�rico analisado. Estes 

conceitos ser�o retomados nos cap�tulos 3 e 4, assim como a an�lise qualitativa de algumas 

proposi��es legislativas.

Como indicado na Introdu��o, a presente pesquisa parte do levantamento e 

sistematiza��o de proposi��es legislativas para compreender o processo de elabora��o de 

normas penais no Brasil e a divis�o de tarefas entre legislador, juiz e administrador na gest�o 

da san��o. O material emp�rico contempla 200 proposi��es legislativas sobre gest�o da san��o 

distribu�das na C�mara dos Deputados e no Senado Federal entre 1984 e 2011. O 

levantamento e sistematiza��o dos dados s�o detalhados no item 1, a seguir.

Para este primeiro momento, importa esclarecer que as normas sobre gest�o da 

san��o s�o aquelas que criam ou alteram a quantidade, a qualidade ou a forma de 

cumprimento da pena. O C�digo Penal e a LEP cont�m a sistem�tica geral sobre cumprimento 

das penas, mas normas esparsas podem ser encontradas na legisla��o penal extravagante. 

A distribui��o de normas sobre gest�o da san��o na legisla��o criminal dificulta a 

compreens�o sistem�tica de incid�ncia (e aplica��o) destas regras. A op��o legislativa por 

editar normas em leis esparsas, ao inv�s de concentr�-las no C�digo Penal ou na LEP pode 

criar problemas de compatibilidade entre normas ordin�rias ou entre normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Dois exemplos pr�ticos foram as discuss�es doutrin�ria e jurisprudencial 

sobre a inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado ao 
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condenado por crime hediondo, e sobre a incompatibilidade desta norma com outra disposta 

na Lei n.� 9.455/1997, que determina ao condenado pelo crime de tortura – equiparado ao 

crime hediondo – o cumprimento inicial da pena em regime fechado7.

A estrat�gia legislativa de disseminar regras sobre cumprimento da pena por toda 

a legisla��o criminal � vis�vel na an�lise das proposi��es legislativas realizada aqui. O 

universo emp�rico desta pesquisa � composto de 196 projetos de lei ordin�ria e quatro

propostas de emenda � Constitui��o. Destas proposi��es, existem previs�es de reforma em 

leis que disp�em sobre gest�o da san��o (CF, CP, LEP e Leis n.� 8.072/1990, n.� 9.034/1995 e 

a n.� 9.455/1997) e em outras leis extravagantes, como as Leis n.� 7.492/1986 (Lei dos crimes 

financeiros) e n.� 8.069/1990 (Estatuto da Crian�a e do Adolescente). N�o h� not�cia da 

exist�ncia de crit�rios legais para regular as t�cnicas da produ��o legislativa federal antes da 

edi��o da Lei Complementar n.� 95/1998. Por tal motivo, constatou-se que muitas proposi��es 

pretendiam alterar textos legais em vigor � �poca da distribui��o, mas sem fazer refer�ncia � 

reforma ou revoga��o de normas 8.  

Outra constata��o � a de que produ��o legislativa em mat�ria criminal objetiva 

reformas pontuais na legisla��o, sem alterar a sistem�tica em vigor. Sem exagero, pode-se 

afirmar que a maioria das proposi��es cria ou reforma um ou dois dispositivos, ou cria leis de 

poucos artigos.

Ap�s as explica��es metodol�gicas, na segunda parte do cap�tulo s�o 

apresentados os dados gerais das proposi��es legislativas, especificamente a iniciativa, 

unidade federativa de origem do autor e situa��o no processo legislativo. Neste momento, 

consideram-se apenas os dados dispon�veis para identifica��o da proposi��o e tramita��o 

dispon�veis nos sites da C�mara dos Deputados e do Senado Federal.

A �ltima parte det�m-se na sistematiza��o dos temas existentes no conte�do das 

proposi��es, a partir de duas chaves anal�ticas para identificar as medidas mais recorrentes 

sobre gest�o da san��o. A observa��o leva em conta o dispositivo da proposi��o (a cria��o ou 

7Sobre a decis�o do STF que declarou inconstitucional o cumprimento integral de pena em regime fechado, ver 
Cap�tulo 4, item 1.
8Outra consequ�ncia da aus�ncia de t�cnica � a infla��o legislativa. De acordo com SOARES, BARROS e 
FARAJ (2008, p. 20), “em raz�o da implementa��o de normas sem qualquer preocupa��o em lhes atribuir uma 
justifica��o racional ou com a sua coer�ncia com as demais regras do ordenamento jur�dico, ainda hoje, muitos 
diplomas normativos entraram em vigor revogando tacitamente outras normas de modo a provocar uma eleva��o 
no n�vel de coer�ncia do sistema jur�dico. No Brasil, a despeito da Lei Complementar n.� 95/1998, os atos 
normativos s�o elaborados sem considerar a t�cnica da reconstru��o da cadeia de fontes de direito impactado 
pelo novo ato. Isto ocorre em face da quantidade, da desconsidera��o de atos normativos oriundos da 
Administra��o P�blica, da aus�ncia de articula��o l�gica entre v�rias normas e de diversos ramos do Direito que 
regulam sobre um mesmo assunto”.
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reforma de norma legal) e a justificação da proposição legislativa. Estes conteúdos são 

considerados em conjunto, para a classificação dentro das noções-chave e na apresentação das 

proposições ao longo da dissertação.
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2.1. Metodologia

Este t�pico indica os principais caminhos metodol�gicos percorridos para a 

constru��o e sistematiza��o do banco de dados da pesquisa.

O principal material emp�rico deste estudo s�o proposi��es legislativas 

apresentadas no Congresso Nacional que versam sobre o cumprimento da san��o criminal. 

Para tanto, estabeleci como marcos temporais o ano de 1984 – da entrada em vigor da LEP,

at� agosto de 2011, do encerramento da reda��o deste trabalho.

O acesso � �ntegra dos projetos de lei e suas respectivas tramita��es foi feito por 

meio dos bancos de dados dispon�veis no site da C�mara dos Deputados9 e do Senado Federal 

(SICON – Sistema de informa��es do Congresso Nacional) 10. A busca foi realizada no 

campo “pesquisa por assunto”, com as palavras-chave “crime”, “pena”, “execu��o e pena”, 

“lei 7.210”, “penitenci�rio”, “hediondo” e “lei 8.072”.

A partir dos resultados destas pesquisas, foram selecionadas todas as ementas das 

proposi��es legislativas que tratavam, em alguma medida, de mat�ria penal. Entendeu-se 

como tal quaisquer refer�ncias � organiza��o da pol�cia (tal como disposto no art. 144 da 

Constitui��o Federal), cria��o ou modifica��o de direitos e garantias fundamentais penais (tal 

como disposto nos incisos XXXVIII ao LXVI do art. 5� da Constitui��o Federal), cria��o ou 

modifica��o de crimes ou penas, altera��es ao C�digo Penal ou Leis penais extravagantes 

(incluem-se aqui leis e normas relacionadas � execu��o penal), cria��o ou modifica��o de 

normas processuais penais ou altera��es ao C�digo de Processo Penal ou Leis processuais 

penais extravagantes. Considero aqui como projetos de lei somente as propostas de emenda � 

Constitui��o (PEC), de leis ordin�rias (PL) e de leis complementares (PLP). 

Ap�s a sele��o de todas as PEC, PL e PLP, p�de-se constatar que, ao menos,

2.742 proposi��es legislativas cont�m alguma refer�ncia a normas penais. Frise-se a 

express�o “ao menos”. Isto porque, ao longo da pesquisa, constatou-se que os bancos de 

dados da C�mara e do Senado Federal n�o t�m indexa��o de palavras padronizadas, o que 

pode comprometer as buscas realizadas por meio deles11. Al�m disso, antes da edi��o da Lei 

9 Dispon�vel em http://www.camara.gov.br .
10 Dispon�vel em http://www6.senado.gov.br/sicon/ .
11 Em mar�o de 2011, entrei em contato com o Centro de Documenta��o e Informa��o (CEDI), que confirmou a 
aus�ncia de crit�rios para a realiza��o das indexa��es dos projetos de lei, e que podem implicar em distor��es 
nas pesquisas no site. Confirmou-se uma instabilidade no site nos �ltimos tr�s meses, em virtude de atualiza��es 
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Complementar n.� 95/1998, n�o se tem not�cia de crit�rios legais para regular a t�cnica 

legislativa da produ��o do Congresso Nacional. Desta forma, autores de projetos 

apresentavam altera��es em textos legais em vigor � �poca, mas sem fazer qualquer refer�ncia 

� mudan�a ou revoga��o de normas. “A formula��o apressada de atos normativos acaba 

ocasionando as suas maiores defici�ncias: a incompletude, a incompatibilidade com a 

sistem�tica vigente, incongru�ncia, inconstitucionalidade, etc.” (MENDES, 2007, p.2). 

Sup�e-se que esta pr�tica tenha influ�ncia na forma pela qual os projetos s�o indexados para 

posterior consulta ao banco de dados, interferindo nas pesquisas aos bancos. 

Estas informa��es s�o relevantes para justificar as escolhas que fiz para a coleta 

dos dados, e deixar claro que a presente pesquisa pode n�o contemplar toda a produ��o 

legislativa em mat�ria de cumprimento de pena produzida entre 1984 e 2011, mas t�o apenas 

as proposi��es legislativas dispon�veis na busca online dos bancos entre janeiro e agosto de 

2011.

Do total de 2.742 proposi��es legislativas, foram consideradas apenas as medidas 

que dispunham regras sobre cumprimento da pena entre 1984 e 2011. Logo, foram exclu�das 

todas as proposi��es anteriores ao ano de 1983, as repetidas, as que tramitavam na casa 

revisora12, e as que n�o tinham rela��o com a mat�ria deste estudo.13

A seguir, consultei todas as leis promulgadas entre 1984 e 2011, no site do 

Planalto14, de modo a incluir no banco da pesquisa eventuais proposi��es legislativas que 

foram sancionadas e n�o constaram nos bancos da C�mara e do Senado15.

com o in�cio da 54� Legislatura. Al�m disso, a atualiza��o e manuten��o dos projetos disponibilizados s�o 
realizadas por v�rios �rg�os da C�mara dos Deputados, como comiss�es, gabinetes, a secretaria geral da mesa 
diretora, assessoria de plen�rio, e o pr�prio CEDI, e todos podem promover altera��es de conte�do, dificultando 
uma eventual padroniza��o de termos. Contudo, este problema � objeto de discuss�o dentro da C�mara, que 
instituiu grupos de trabalho para mobilizar dos �rg�os participantes quem atualizam o site a adotar um tesauro 
padr�o para mudan�as futuras, mas a medida ainda est� em andamento.

A mesma consulta foi realizada na Secretaria de Arquivo do Senado Federal, pois tamb�m se constatou 
disparidades nos testes feitos no banco do Senado. As informa��es indicadas s�o semelhantes �s do CEDI, 
dentre as quais a exist�ncia de v�rios �rg�os que a realizam a atualiza��o do site, e que a indexa��o dos projetos 
j� foi desempenhada pelas comiss�es da Casa e atualmente � feita pela Secretaria Geral da Mesa. O Arquivo 
tamb�m relatou um esfor�o para a padroniza��o da indexa��o, a cargo da Secretaria de Informa��es, embora 
ainda esteja em fase inicial.
12 Nestes casos, busquei a �ntegra do projeto original da casa iniciadora e o inclui no universo de pesquisa, 
excluindo, por fim, o projeto em tramita��o do total.
13Al�m dos projetos que n�o tinham nenhuma rela��o com a mat�ria penal, foram exclu�dos aqueles que 
estipulavam altera��es em procedimentos e condutas penais, t�o somente. Exemplificativamente, enquadram-se 
nestas hip�teses projetos de lei que alteravam dispositivos sobre intercepta��o telef�nica e aumentavam pena do 
crime de extors�o mediante sequestro. 
14 Dispon�vel em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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Ao final, o universo emp�rico desta pesquisa � composto por 200 proposi��es 

legislativas sobre cumprimento de pena. Este material foi sistematizado por meio de um 

formul�rio para a coleta de dados sobre a caracteriza��o geral da proposi��o e sobre a 

justifica��o que a acompanha.16

O formul�rio cont�m dois quadros principais e cada um corresponde a um eixo de 

quest�es17. O primeiro quadro (Caracterização geral) traz campos para se identificar a 

proposi��o legislativa sob exame, como o n�mero da proposi��o, o tema, a data da 

proposi��o, o autor principal, a unidade federativa do autor e a situa��o da proposi��o18 e 

fundamento do arquivamento. O segundo quadro (Justificações) tem o intuito de coligir as 

informa��es contidas nos textos das justifica��es das proposi��es relativas � mat�ria penal, 

resgatando, assim, os principais argumentos que embasam o discurso do legislador. 

As categorias do formul�rio foram pensadas de maneira a possibilitar a constru��o 

de um retrato geral das representa��es mobilizadas no momento da elabora��o de uma 

proposi��o legislativa, bem como instrumentalizadas pelo legislador para convencer seus 

pares. Para tanto, o formul�rio contempla em suas vari�veis alguns elementos que poderiam 

estar presentes em propostas relacionadas � mat�ria penal e de cumprimento de pena:

• Refer�ncias externas: men��o � situa��o econ�mica do pa�s ou do r�u, epis�dio 
concreto, dados emp�ricos, decis�o judicial ou jurisprud�ncia;

• Divis�o de tarefas entre legislador e juiz, entre juiz e administrador p�blico e 
entre legislador e administrador p�blico;

• Teorias da pena: retribui��o, dissuas�o, reabilita��o, neutraliza��o e 
denuncia��o.

15Das proposi��es que n�o constavam na �ntegra nos sites da C�mara dos Deputados e do Senado Federal, 
procedeu-se � consulta aos Di�rios da C�mara ou Di�rios do Congresso Nacional e do Senado.  Os projetos mais 
antigos, indispon�veis nestas fontes, foram solicitados ao CEDI e ao Arquivo do Senado.
16O instrumento aplicado � uma adapta��o do formul�rio constru�do na pesquisa “Atividade legislativa e 
obst�culos � inova��o em mat�ria penal no Brasil” (MACHADO, 2010). Em rela��o ao formul�rio original, 
algumas categorias foram exclu�das e outras adicionadas de acordo com a especificidade da mat�ria e do objeto 
deste estudo. Uma vez que a estrutura do formul�rio � basicamente a mesma, parte da explica��o sobre as 
categorias deste instrumento de coleta deriva do relat�rio da pesquisa supracitada.
17 O formul�rio consta no Ap�ndice A desta disserta��o.
18 Em 1� de fevereiro de 2011 teve in�cio a 54� Legislatura e, nos termos dos arts.105 e 332 do Regimento 
Interno da C�mara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, s�o arquivadas todas as proposi��es em 
tramita��o, salvo algumas exce��es. Assim sendo, considerei a situa��o da proposi��o legislativa � data de 31 de 
janeiro de 2011, �ltimo dia da 53� Legislatura.
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Considerou-se que os termos elencados poderiam ser expressamente utilizados 

pelo legislador ou aparecer de forma implícita. Ambas as situações foram contempladas pelo 

formulário, embora se destaque a diferença entre uma e outra forma de uso. Além disso, 

mesmo quando havia a menção expressa a um determinado termo, ele poderia estar 

desvinculado do tema proposto, o que tornou necessário atentar para essa ponderação.

No que tange às referências externas, procurou-se investigar de que maneira os 

fatos da vida social são percebidos pelo legislador e como essa relação se manifesta. Assim, 

verificou-se não apenas o recurso a uma referência externa, mas, também, o detalhamento 

desse elemento. 

Em relação às referências externas, busca-se identificar como fatos sociais são 

incorporados à justificação, como menção à situação econômica, episódios concretos ou 

dados empíricos. Menção à decisão judicial visa abarcar as situações em que a proposta visa 

promover alterações legislativas em decorrência de decisões judiciais.

No critério divisão de tarefas entre legislador e juiz da execução e/ou entre juiz da 

execução e administrador público e/ou legislador e administrador público enquadram-se as 

situações em que se objetiva alterar a margem de atuação de um dos três atores.
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2.2. Dados gerais das proposi��es legislativas

2.2.1. Iniciativa

Das 200 proposi��es legislativas cadastradas, 153 iniciaram a tramita��o na 

C�mara dos Deputados e 47 no Senado Federal (quadro 2). Isto n�o significa, por�m, que 

todos os projetos foram de iniciativa de deputados ou senadores.  Do total de proposi��es 

distribu�das na C�mara, cinco s�o de iniciativa do Poder Executivo (CF, art. 64) e seis

projetos s�o origin�rios do trabalho de Comiss�es. 

Quadro 2 – Distribui��o por iniciativa do projeto

Iniciativa N�mero de 
proposi��es Percentual v�lido

C�mara – individual 140 70,0%

C�mara - v�rios autores 2 1,0%

C�mara – Comiss�o 6 3,0%

Senado – individual 45 22,5%

Senado – Comiss�o 2 1,0%

Executivo - Presid�ncia 5 2,5%

Total 200 100,0%
Fonte: elabora��o pr�pria. 

Em rela��o � iniciativa individual, os deputados que mais distribu�ram propostas 

relacionadas � gest�o da san��o s�o Jos� Carlos Coutinho (PFL/RJ), autor de seis

proposi��es; Luiz Ant�nio Fleury (PTB/SP), Alberto Fraga (PMDB/DF) e Hugo Leal 

(PSC/RJ) apresentaram cinco, cinco e quatro proposi��es, respectivamente.

Nenhuma das proposi��es destes autores foi transformada em lei. Das proposi��es 

elaboradas pelo deputado Jos� Carlos Coutinho (PFL/RJ), metade pretende dificultar a sa�da 

do condenado da pris�o, ao vedar a aquisi��o de direitos subjetivos (sursis, livramento 

condicional e regimes semi-aberto ou aberto) ao condenado por crime hediondo19, aumentar a 

fra��o m�nima para concess�o de livramento condicional20 e aumentar o limite m�ximo de 

19PLC 5.026/2001.
20PLC 6.566/2002.
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cumprimento da pena de prisão, de 30 para 45 anos21. Por outro lado, três proposições 

ampliam as possibilidades de cumprimento da pena fora do cárcere, por meio do sursis22 e do 

indulto ou pela concessão de progressão de regime ao doente em estado terminal23.

Todas as proposições de autoria do deputado Luiz Antônio Fleury (PTB/SP) 

valorizam a prisão por meio da ampliação da fração mínima para progressão de regime24, 

exigência de cumprimento integral da pena em regime fechado ao condenado pelos crimes de 

organização criminosa25 ou hediondos26; exigência de que a remição da pena ao condenado

por crime hediondo seja de um dia remido para 15 dias trabalhados27; vedação ao livramento 

condicional ao condenado pelo crime de tortura28 ou obrigação de o condenado recapturado 

cumprir novamente a parte da pena consumada antes da fuga29.

No mesmo sentido, caracterizam-se as proposições apresentadas por Alberto 

Fraga (PMDB/DF), ao dificultar a aquisição do direito ao livramento condicional e determinar 

o cumprimento integral de pena em regime fechado30. Outras duas proposições condicionam a 

aquisição de direitos subjetivos à comprovação de que o condenado tenha trabalhado dentro 

da prisão31.

O deputado Hugo Leal (PSC/RJ) ingressou na 54ª Legislatura do Congresso 

Nacional e distribuiu cinco proposições no primeiro semestre de 2011. Quatro projetos 

aumentam frações mínimas para progressão de regime e livramento condicional ao condenado 

por crime comum ou hediondo32. Outra proposição introduz o regime de albergamento no 

sistema progressivo de penas disposto no Código Penal e na LEP33.

Quanto às proposições originárias de Comissões, na Comissão Especial de 

Combate à Violência (CEVIOLEN) formulou-se a proposição que determina ao condenado 

21PLC 6.453/2002.
22PLC 4.431/2001 e PLC 7.328/2002.
23PLC 6.973/2002.
24PLC 6.138/2002.
25PLC 1.353/1999.
26PLC 1.237/1999.
27PLC 1.226/1999.
28PLC 1.236/1999.
29PLC 6.139/2002.
30PLC 148/2003, PLC 150/2003 e PLC 166/2003.
31PLC 125/1999 e PLC 4.911/2005.
32 PLC 341/2011, PLC 342/2011, PLC 343/2011 e PLC 344/2011
33 PLC 2.053/2011
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por extors�o mediante sequestro o cumprimento integral de pena em regime fechado. Da

Comiss�o Mista de Seguran�a P�blica surgiu a Lei n� 10.763/2003, que condiciona a 

progress�o de regime ao ressarcimento do dano ao condenado por crime contra a 

Administra��o P�blica34.

Os trabalhos das Comiss�es Parlamentares de Inqu�rito (CPI) resultaram em 

quatro proposi��es. Na CPI do Sistema Penitenci�rio (1993) surgiu a proposta para eliminar a 

veda��o � progress�o de regime ao condenado por crime hediondo35. A partir da CPI do 

Sistema Carcer�rio (2008) distribuiu-se proposi��o para incentivar a ado��o de penas 

alternativas36. J� na CPI da Pedofilia (2009), por sua vez, foram elaboradas duas proposi��es, 

para elevar a fra��o temporal para progress�o de regime ao condenado por crime hediondo37 e 

imp�s o monitoramento eletr�nico ao condenado em livramento condicional38.

A Comiss�o de Legisla��o Participativa da C�mara dos Deputados (CLP) � uma 

comiss�o permanente, criada no ano de 2001, com o objetivo de “facilitar a participa��o da 

sociedade no processo de elabora��o legislativa”.  Por meio da Comiss�o � poss�vel que 

qualquer “entidade civil organizada, ONGs, sindicatos, associa��es, �rg�os de classe

apresente � C�mara dos Deputados sugest�es legislativas”, de projetos de lei ordin�ria e 

complementar, de decreto legislativo e resolu��es sobre qualquer mat�ria39. Caber� � CLP 

promover e observar, quando couber, a adequa��o formal da sugest�o para assegurar-lhe as 

m�nimas condi��es de reda��o e t�cnica que a habilitem a tramitar a proposi��o (Regulamento 

Interno CLP, art. 8.�). Segundo dados da pr�pria Comiss�o40, das 149 proposi��es de autoria 

da CLP apresentadas entre os anos de 2001 e 2010, 24 versam sobre cria��o e altera��o de 

normas em mat�ria criminal (16% do total do per�odo) 41, dentre as quais tr�s sobre gest�o da 

san��o:

34 CP, art. 33, �4�: “O condenado por crime contra a administra��o p�blica ter� a progress�o de regime do 
cumprimento da pena condicionada � repara��o do dano que causou, ou � devolu��o do produto do il�cito 
praticado, com os acr�scimos legais.”
35PLC 4.375/1993.
36PLC 4.209/2008 
37 PLS 333/2010
38PLS 233/2009.
39Dispon�vel em http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/clp/conheca-a-comissao
40Dispon�vel em http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/clp/tramitacao-das-aprovadas
41 As proposi��es sobre mat�ria criminal, salvo aquelas sobre gest�o da san��o, s�o as seguintes: PLC 
1.308/2003 (altera o C�digo Penal visando ao estabelecimento do princ�pio de igualdade de direitos entre 
homens e mulheres); PLC 4.714/2004 (Estabelece direitos e vantagens para o exerc�cio da fun��o de jurado); 
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PLC 1.525/2007, sugest�o do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul: 
“estabelece que o preso dever� cumprir pelo menos ⅓ (um ter�o) da pena, se prim�rio, 
e ⅔ , se reincidente e ostentar bom comportamento carcer�rio, para gozar do benef�cio 
de progress�o da pena”;

PLC 4.563/2008, sugest�o da Associa��o Paulista do Minist�rio P�blico: “estabelece 
o rein�cio da contagem do prazo para a obten��o da progress�o de regime no caso de 
cometimento de falta grave”.

PLC 3.666/2008, sugest�o do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul: 
“Estabelece requisitos e direitos para os membros do Conselho Penitenci�rio e de 
Comunidade, fixa crit�rios para remi��o da pena, atrav�s do estudo, para os 
condenados em regime fechado, semi-aberto e aberto, concede indulto ainda que n�o 
haja condena��o definitiva e aumenta o prazo da pena privativa de liberdade para 
convert�-la em pena restritiva de direitos”.

Em s�ntese, as duas primeiras proposi��es pretendem dificultar a sa�da do 

condenado do c�rcere, por meio do aumento de fra��es m�nimas e a recontagem do prazo para 

progress�o de regime no caso de falta grave. A terceira proposta, por sua vez, amplia as 

hip�teses para aquisi��o de direito subjetivo. Nenhuma proposi��o origin�ria da CLP foi 

transformada em norma jur�dica.

Quanto �s proposi��es de autoria do Poder Executivo, entre 1984 e 2011 foram 

distribu�das ao menos cinco proposi��es relacionadas � gest�o da san��o42. As proposi��es 

PLC 6.998/2006 (Altera a parte especial do C�digo Penal nos crimes de homic�dio e les�o corporal); PLC 
7.006/2006 (Faculta o uso de procedimentos de Justi�a Restaurativa no sistema de Justi�a Criminal, em casos de 
crimes e contraven��es penais); PLC 908/2007 (Trata do princ�pio da insignific�ncia penal e delitos 
privilegiados); PLC 7.080/2006 (Tipifica a figura de mentir para autoridades); PLC 1.526/2007 (Torna crime a 
omiss�o de comunica��o de crime); PLC 2.327/2007 (Determina a cria��o e manuten��o de uma "Central de 
Mandados de Pris�o" expedidos pelos Tribunais); PLC 2.328/2007 (Altera dispositivos referentes aos crimes 
contra a economia popular); PLC 3.665/2008 (Tipifica como crime eleitoral a divulga��o de imagem ou a 
participa��o de menores de 16 anos em programas de r�dio ou televis�o vinculados a propaganda eleitoral); PL 
3.667/2008 (Tipifica a conduta dos chamados "testas-de-ferro"); PLC 3.668/2008 (Tipifica o crime de tr�fico de 
animais silvestres); PLC 3.769/2008 (Aumenta a pena para os crimes de les�o corporal, les�o corporal culposa, 
recepta��o qualificada; permite que o juiz troque a pena de pris�o pela pena restritiva de direitos no caso de les�o 
corporal que n�o tenha gravidade); PLC 3.770/2008 (Estabelece restri��es para o afastamento do r�u afian�ado 
de seu domic�lio); PLC 4.562/2008 (Cria tipos penais de homic�dio culposo de tr�nsito e les�o corporal culposa 
quando o condutor do ve�culo est� sob a influ�ncia de �lcool ou subst�ncia t�xica ou entorpecente de efeitos 
an�logos); PLC 5.614/2009 (Tipifica como Crime contra a Administra��o da Justi�a o falso testemunho ou falsa 
per�cia em inqu�rito civil e procedimento investigat�rio.); PLC 5.642/2009 (Revoga dispositivo que tipifica 
como fraude o uso de hospedagem, refei��o e transporte sem provimento de recursos para efetuar o pagamento.) 
e PLC 7.232/2010 (Torna a pedofilia um crime hediondo); PLC 7.873/2010 (Aumenta a pena para corrup��o 
eleitoral).
42 Estas proposi��es s�o de iniciativa formal do Poder Executivo e tramitam inicialmente na C�mara dos 
Deputados (CF, art. 64). Contudo, sabe-se que muitas proposi��es legislativas s�o elaboradas no �mbito de 
�rg�os t�cnicos da administra��o federal e que, posteriormente, s�o apresentados no Congresso Nacional por 
deputados ou senadores, a depender da estrat�gia pol�tica para aprova��o de determinado tema. Como esta 
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versam sobre a eleva��o de fra��es m�nimas para a aquisi��o de direitos subjetivos e a 

institucionaliza��o da remi��o pelo estudo. Apenas o PLC 6.793/2006, que trata sobre a 

progress�o de regime ao condenado por crime hediondo, foi transformado em norma 

jur�dica43 (quadro 3).

Quadro 3– Distribui��o das proposi��es de iniciativa do Poder Executivo

Projeto Tema Ano de 
apresenta��o

PLC 4.704/1994 Inclui servi�o de assist�ncia jur�dica ao custodiado e 
remi��o pelo estudo 1994

PLC 3.473/2000
Exige cumprimento de ⅓ da pena para progress�o e exige 
cumprimento de � para concess�o de livramento 
condicional 

2000

PLC 5.075/2001

Determina mudan�as na Comiss�o T�cnica de 
Classifica��o, no Conselho de Comunidade e no CNPCP, 
disciplina a remi��o pelo estudo, determina o cumprimento 
de ⅓ da pena para progress�o e d� outras provid�ncias

2001

PLC 6.793/2006
Estabelece o regime inicialmente fechado e determina o 
cumprimento de ⅓ da pena para progress�o de regime ao 
condenado por crime hediondo 

2006

PLC 1.936/2007 Estabelece a remi��o pelo estudo 2007

Fonte: elabora��o pr�pria.

Por fim, algumas pontua��es sobre as proposi��es iniciadas por senadores.

Dem�stenes Torres (DEM/GO) e Romeu Tuma (PTB/SP) mais apresentaram projetos no 

Senado Federal (nove e quatro, respectivamente). 

Todas as proposi��es de Torres t�m por objetivo dificultar a sa�da do condenado 

da pris�o. Sete proposi��es elevam as fra��es m�nimas de cumprimento de pena44, vedam a 

concess�o de direitos subjetivos45, determinam o in�cio da pena em regime fechado46 e elevam 

informa��o n�o est� dispon�vel nos documentos levantados nesta pesquisa, mant�m-se a indica��o do autor da 
proposi��o tal qual indicado na tramita��o da proposta.
43O PLC 6.793/2006 deu origem � Lei n� 11.464/2007, que, diferentemente da proposta original, determina o 
cumprimento m�nimo de ⅖ ou de ⅗ da pena para progress�o de regime ao condenado prim�rio ou reincidente em 
crime hediondo.
44PLS 457/2003, PLS 496/2003, PLS 48/2006 e PLS 439/2003.
45PLS 267/2004.
46PLS 438/2003.
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limite máximo de prisão de 30 para 40 anos47. Já o PLS 137/2007 permite ao juiz da execução 

modificar a forma de cumprimento das penas restritivas conforme o caso concreto.

Os projetos de iniciativa de Romeu Tuma visam condicionar o livramento 

condicional à constatação de ausência de periculosidade48, aumentar as frações mínimas para 

livramento condicional49 e ampliar das hipóteses de cabimento de sursis50.

2.2.2. Unidade federativa de origem

Deputados e senadores eleitos pelos estados de São Paulo (41 proposições), Rio 

de Janeiro (28 proposições), Goiás (18 proposições), Rio Grande do Sul (12 proposições), e 

Minas Gerais (11 proposições) foram os que apresentaram mais proposições legislativas em 

matéria de gestão da pena, entre os anos de 1984 e 2011 (quadro 4).

47PLS 186/2004.
48PLS 67/2002.
49PLS 101/1995.
50PLS 261/1999.
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Quadro 4 - Unidade federativa de origem da proposição

Unidade 
Federativa Câmara Senado

Outros51 15 2
AC 2 0
AL 1 0
AM 2 0
AP 2 1
BA 5 1
CE 6 0
DF 9 1
ES 3 2
GO 6 12
MA 0 0
MG 5 6
MS 2 1
MT 3 1
PA 0 0
PB 5 1
PE 5 2
PI 1 1
PR 2 0
RJ 26 2
RN 5 0
RO 1 1
RR 0 0
RS 11 1
SC 3 1
SE 1 2
SP 35 6
TO 0 3

Total 200
Fonte: elabora��o pr�pria.

A partir do estado de origem do autor da proposta, percebe-se uma proximidade 

entre a proced�ncia do autor e a popula��o carcer�ria do mesmo estado. Dados do DEPEN do 

m�s de dezembro do ano de 2010 indicam que a popula��o carcer�ria brasileira �quela �poca 

era de 496.251 cidad�os, dos quais 445.705 custodiados no sistema penitenci�rio, e o restante

situado em delegacias da pol�cia civil. Do total de 445.075 presos que est�o no sistema 

penitenci�rio, 280.392 indiv�duos est�o em fase de cumprimento de pena em regime prisional 

51 Na categoria “outros” constam proposi��es de autoria coletiva (2 projetos), origin�rias de Comiss�es (9 
projetos) e do Poder Executivo (5 projetos).
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(fechado, semi-aberto ou aberto) ou sob medida de seguran�a. Os demais 164.683 presos, ao 

que consta nos dados do DEPEN, s�o presos provis�rios. 52

Ao se considerar a situa��o em cada estado, os dados do DEPEN revelam que o 

estado de S�o Paulo, com popula��o carcer�ria de 170.916 habitantes tem 109.288 

condenados custodiados pelo sistema penitenci�rio, que representam 60% do total de presos 

condenados no pa�s. Rio de Janeiro (25.514 presos condenados), Rio Grande do Sul (31.383 

presos condenados) Goi�s (10.996 de presos condenados) e Minas Gerais (16.965 presos 

condenados) somam 84.858 indiv�duos no c�rcere. Em s�ntese, cinco estados concentram 69% 

da popula��o prisional do pa�s e a produ��o legislativa de seus representantes corresponde a 

55% das proposi��es apresentadas entre 1984 e 2011.

Entre 1995 e 2010 foram realizados in�meros investimentos nos sistemas 

penitenci�rios de cada estado com recursos do Fundo Penitenci�rio Nacional (FUNPEN) na 

�rea penitenci�ria. Desde a sua cria��o em 1994, o FUNPEN financiou cerca de 1.480 

conv�nios e contratos de repasse, cujos objetos v�o desde a reintegra��o social do apenado at� 

a constru��o de estabelecimentos penais.

Estes recursos s�o aplicados, principalmente, em “a��es de constru��o, reforma e 

aparelhamento de estabelecimentos penais; reintegra��o social do preso; capacita��o de 

presos e servidores dos sistemas penais; implanta��o de centrais de penas e medidas 

alternativas; aparelhamento de escolas penitenci�rias, ouvidorias e conselhos da 

comunidade.”53 A tabela 1 mostra que os cinco estados com maior popula��o carcer�ria – S�o 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goi�s e Minas Gerais – correspondem a 43,52% do 

total de investimentos em todo o per�odo para todos os estados da federa��o:

52 Novamente h� o problema de terminologia. Os dados disponibilizados pelo DEPEN indicam apenas o preso 
em cumprimento de pena, no regime fechado, semi-aberto ou aberto e o “preso provis�rio”. At� o momento, n�o 
foram encontrados quaisquer documentos que especifiquem esta nomenclatura. Preso provis�rio pode se referir 
tanto ao acusado preso processualmente, quanto ao condenado que cumpre pena em execu��o antecipada. Em 
not�cia do portal G1 sobre o alto percentual de presos que aguarda julgamento, a refer�ncia ao preso provis�rio � 
de que o acusado ainda espera julgamento de uma senten�a (condenat�ria ou absolut�ria). Por enquanto, este 
ser� o entendimento adotado aqui. In: Mais de 40% dos presos no Brasil ainda aguardam julgamento, de 21 de 
junho de 2010.
53Dispon�vel em 
http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJFB3ADAA8ITEMIDAE8FB40C99BC4B949421BA2FAE870BE3P
TBRNN.htm
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Tabela 1 – Transfer�ncia de recursos do FUNPEN por UF entre 1995 e 2010

UF Total %
AM 71.570.649,92 3,88%
BA 110.633.307,02 5,99%
GO 67.392.684,18 3,65%
MG 89.167.060,21 4,83%
MT 68.687.270,59 3,72%
MS 66.673.026,74 3,61%
PE 58.936.877,63 3,19%
RJ 77.529.365,72 4,20%
RS 76.340.259,22 4,13%
SP 493.145.259,63 26,71%

Fonte: elaborada a partir de dados do DEPEN, 2009 e 2010, p. 24.

Ao se observar o mesmo per�odo (1995-2010) na produ��o legislativa do 

Congresso Nacional, percebe-se que nas proposi��es de parlamentares eleitos pelos estados 

de S�o Paulo, Rio de Janeiro, Goi�s e Minas Gerais prevaleceram medidas para ampliar o 

tempo de cumprimento de pena dentro do c�rcere, principalmente ao restringir ou vedar 

direitos subjetivos. Por outro lado, do total de 12 proposi��es apresentadas por parlamentares 

ga�chos, apenas um projeto dificulta a sa�da da pris�o. Das outras proposi��es, cinco regulam 

a remi��o da pena pelo estudo54, duas ampliam as regras para o cumprimento de pena no 

regime aberto55, uma elimina a exig�ncia de cumprimento m�nimo de ⅙ da pena para a 

possibilidade de trabalho externo56, uma regula a aplica��o de penas restritivas de direitos57 e 

uma confere ao juiz da execu��o penal responsabilidade por criar vaga liberando outro 

condenado benefici�rio58.

Em rela��o �s proposi��es de parlamentares de S�o Paulo – estado com maior 

n�mero de encarcerados no pa�s e com maior volume financeiro de repasses do FUNPEN – a 

maior parte das propostas cria medidas pela perman�ncia do condenado por mais tempo na 

pris�o (23 do total de 33). A mesma constata��o pode ser feita quanto �s proposi��es 

origin�rias de parlamentares do Rio de Janeiro (17 proposi��es); os de Goi�s (15 proposi��es)

e Minas Gerais (oito proposi��es).

Estes dados n�o permitem afirmar o desconhecimento sobre a situa��o prisional 

pelos parlamentares autores de projetos sobre gest�o da san��o. Contudo, � patente a 

54PLC 4.527/1994, PLC 1.565/1996, PLC 3.159/2000, PLC 4.704/2001 e PLC 4.230/2004.
55 PLC 1.680/1996 e PLC 299/1999.
56 PLC 312/1999.
57 PLC 111/1997.
58 PLC 5.478/2001.



36

inexistência de proposições alternativas à prisão, o que poderá implicar no aumento dos 

contingentes populacionais dentro do cárcere e consequentemente, em maiores investimentos 

para a manutenção do sistema penitenciário de cada estado.

2.2.3. Situação no processo legislativo

A situação da proposição legislativa revela a última movimentação dentro do 

processo legislativo à data do cadastramento. As proposições podem estar em tramitação (ou 

andamento), arquivadas, remetidas à casa revisora59ou transformadas em normas jurídicas. As 

proposições em andamento ou arquivadas podem estar apensadas ou não a outras proposições, 

e esta distinção foi considerada aqui. O gráfico 1 indica que, a despeito da intensa produção 

legislativa em matéria criminal, 67% das proposições foram arquivadas ou estavam apensadas 

a outras proposições arquivadas. 

Gr�fico 1 – Distribui��o por situa��o da tramita��o do projeto

Fonte: elaboração a partir de dados da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência

59Aqui constam os projetos aprovados na casa iniciadora e ingressaram em tramitação na casa revisora. A
Constituição Federal dispõe que os projetos em revisão serão discutidos e votados em um só turno na casa 
revisora (CF, art. 65), e por tal motivo optou-se por cadastrar apenas seu encaminhamento, sem especificar o 
andamento da proposta na outra casa legislativa.
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In�meros s�o os fatores que contribuem para o arquivamento de um projeto, 

dentre os quais o t�rmino da legislatura, a aprova��o de outra proposta de teor semelhante, 

propostas id�nticas do mesmo autor ou arquivamento da proposta e, por consequ�ncia, das 

propostas apensadas. 

O t�rmino da Legislatura no Congresso Nacional leva ao arquivamento de todas 

as proposi��es em tramita��o sem pareceres favor�veis em todas as Comiss�es. O Regimento 

Interno da C�mara dos Deputados e o do Senado Federal disp�em que normas de direito penal 

e processo penal fazem parte do campo tem�tico de aprecia��o da Comiss�o de Constitui��o e 

Justi�a e de Cidadania (CCJC) e da Comiss�o de Seguran�a P�blica e Combate ao Crime 

Organizado da C�mara (RICD, art.32, IV e XVI) 60. A maior parte dos projetos foi arquivada 

porque foi distribu�da somente � CCJC, que emitiu parecer contr�rio � proposta ou n�o se 

manifestou at� o encerramento da Legislatura.

Da entrada em vigor da nova parte geral do CP e da LEP (1984) at� o ano de 2011 

foram criadas poucas normas sobre gest�o da san��o. De 200 proposi��es legislativas, apenas 

seis projetos (3% do total) foram transformados em normas jur�dicas (quadro 5). Estas 

proposi��es criaram leis extravagantes ou alteraram dispositivos da LEP.

60 A �rea tem�tica desta comiss�o contempla os seguintes temas:

“(a) assuntos atinentes � preven��o, fiscaliza��o e combate ao uso de drogas e ao tr�fico il�cito de entorpecentes 
ou atividades conexas;

b) combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, viol�ncia rural e urbana;

c) controle e comercializa��o de armas, prote��o a testemunhas e v�timas de crime, e suas fam�lias;

d) mat�rias sobre seguran�a p�blica interna e seus �rg�os institucionais;

e) recebimento, avalia��o e investiga��o de den�ncias relativas ao crime organizado, narcotr�fico, viol�ncia rural 
e urbana e quaisquer situa��es conexas que afetem a seguran�a p�blica;

f) sistema penitenci�rio, legisla��o penal e processual penal, do ponto de vista da seguran�a p�blica;

g) pol�ticas de seguran�a p�blica e seus �rg�os institucionais;

h) fiscaliza��o e acompanhamento de programas e pol�ticas governamentais de seguran�a p�blica;

i) colabora��o com entidades n�o-governamentais que atuem nas mat�rias elencadas nas al�neas deste inciso, 
bem como realiza��o de pesquisas, estudos e confer�ncias sobre as mat�rias de sua compet�ncia;”.
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Quadro 5 - Distribuição por projetos transformados em normas jurídicas

Projeto Autor (Partido) Ano de 
apresentação Tema Ano de 

aprovação
Número da Lei 

aprovada

PLC 3.516/1989 Michel Temer 
(PMDB/SP) 1989

Estabelece o regime 
inicialmente fechado ao 
condenado por crime 
organizado

1995 Lei 9.034/1995

PLS 50/1990 Odacir Soares 
(PFL/RO) 1990 Disp�e sobre os crimes 

hediondos 1990 Lei 8.072/1990

PLS 116/2002
Comiss�o Mista 

de Seguran�a 
P�blica

2002

Estabelece que a progress�o 
de regime para o condenado 
por crime contra a 
Administra��o P�blica est� 
condicionada � repara��o do 
dano que causou.

2003 Lei 10.763/2003

PLC 6.793/2006 Poder Executivo 2006

D� nova reda��o ao art. 2.� 
da Lei n.� 8.072/1990, 
estabelecendo que os 
condenados por crime 
hediondo cumpram a pena 
inicialmente em regime 
fechado, concedendo o 
benef�cio da progress�o de 
regime prisional, mediante o 
cumprimento de ⅓ da pena.

2007 Lei 11.464/2007

PLS 175/2007 Magno Malta         
(PR /ES) 2007

Prev� a utiliza��o de 
equipamento de 
rastreamento eletr�nico pelo 
condenado nos casos em que 
especifica.

2010 Lei 12.258/2010

PLS 265/2006 Cristovam 
Buarque 2006

Altera a LEP para instituir a 
hip�tese de remi��o pelo 
estudo.

2011 Lei 12.433/2011

Fonte: elabora��o pr�pria.

Em seus 26 anos de vig�ncia a LEP foi modificada por 12 leis, das quais apenas 

duas sobre gest�o da san��o, especificamente sobre o monitoramento eletr�nico e a remi��o 

da pena pelo estudo. A Lei n.� 12.258/10, proveniente de projeto de autoria do senador Magno 

Malta (PR/ES), possibilita o uso da “monitora��o eletr�nica” nos presos condenados em 

regime semi-aberto que obt�m autoriza��o para sa�da tempor�ria do estabelecimento. 

Desde 1993 foram apresentados 25 projetos para estabelecer a remi��o de parte do 

tempo de execu��o da pena pelo estudo. A reda��o original da LEP dispunha apenas sobre a

remi��o da pena pelo trabalho, mas por analogia, alguns ju�zes concediam a remi��o pelo 

estudo. Algumas proposi��es sobre o tema indicavam que a jurisprud�ncia consolidou o 

crit�rio de tr�s dias de estudo para a remi��o de um dia de pena, mas que nem todos os ju�zes 
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seguiam este entendimento por adotarem critérios distintos em cada vara ou estado, daí a 

necessidade de regulação por meio de lei. Em 2011 foi aprovada proposição que possibilita ao 

condenado a remição pelo estudo, na razão de 12 horas de frequência escolar (seja em ensino 

fundamental, médio, superior ou cursos profissionalizantes) distribuídas em pelo menos três 

dias de estudo, para deduzir um dia de pena (Lei n.º 12.433/2011).

Desde a edição da nova parte geral do Código Penal houve apenas uma alteração 

de regras sobre gestão da sanção. A Lei n.º 10.763/2003 acrescentou parágrafo ao art. 33 do 

Código para condicionar a progressão de regime à reparação do dano causado pelo condenado 

por crime contra a administração pública61. 

Por meio da legislação extravagante foram criadas regras sobre a imposição de 

cumprimento integral da pena em regime fechado (Lei n.º 8.072/1990) ou inicial em regime 

fechado (Lei n.º 8.072/1990, com redação dada pela Lei n.º 11.464/2007, Lei n.º 9.034/1995 e 

Lei n.º 9.455/1997) 62.

Em relação ao tempo de tramitação das proposições transformadas em lei, importa 

destacar as inúmeras variáveis que podem interferir no processo legislativo e no tempo de 

tramitação de proposições. Em geral, as proposições seguem o rito de tramitação ordinário, 

mas em alguns casos e condições específicos, podem tramitar em regimes de urgência ou de 

prioridade. O regime de urgência abrevia o processo legislativo ao prever prazos mais curtos 

para apreciação nas comissões permanentes, e têm prioridade para votação na ordem do dia. 

Já o regime de prioridade dispensa das exigências regimentais para que determinada 

proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, logo após as que tramitam em 

regime de urgência.63

Das proposições sobre gestão da sanção transformadas em lei, apenas o PLC 

6.793/2006 tramitou em regime de urgência na Câmara dos Deputados e foi enviado à sanção

após um mês do requerimento pela alteração do regime. O PLS 50/1990, por outro lado, foi 

apresentado, discutido e aprovado em menos de dois meses, embora estivesse em regime 

ordinário de tramitação.

O PLS 50/1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, foi apresentado no Senado 

Federal em 17.05.1990. Da distribuição, discussão na CCJC, apresentação de substitutivo e 

61 Ver nota 34 acima.
62 O projeto que deu origem à Lei n.º 9.455/1997 não consta no universo desta pesquisa, uma vez que a redação 
original do projeto não dispunha sobre a exigência do cumprimento inicial da pena em regime fechado ao 
condenado pelo crime de tortura.
63 Fonte: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/69895.html
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votação em Plenário do substitutivo e remessa à Câmara dos Deputados, passaram-se menos 

de dois meses. Em 27.06.1990 a matéria é publicada na Câmara, cujo substitutivo é aprovado 

no mesmo dia, e no dia seguinte remetido novamente ao Senado que, em 11.07.1990, 

encaminhou o projeto à sanção. Com vetos presidenciais, em 26.07.1990 a Lei n.º 8.072/1990 

foi publicada no Diário Oficial e seus vetos, posteriormente apreciados pelo Congresso, 

mantidos64.

O PLC 3.516/1989 tramitou por mais de seis anos na Câmara e no Senado. 

Distribuído em agosto de 1989, foi remetido ao Senado Federal em 1990, onde lá tramitou por 

mais de quatro anos um substitutivo da proposta original. Em 1994, o substitutivo foi

aprovado e encaminhado à Câmara, onde é aprovado e levado à sanção presidencial em maio 

de 1995.

O PLC 6.793/2006, de iniciativa do Poder Executivo, foi apresentado em 

23.03.2006 na Câmara dos Deputados, lá sendo distribuído para análise das Comissões 

pertinentes ao tema. Em 14.02.2007, o deputado Arnaldo Faria de Sá requereu a tramitação do 

projeto em regime de urgência e, neste mesmo dia, o projeto foi discutido e votado em 

plenário, em turno único, e remetido ao Senado. Um mês depois, o projeto foi aprovado no 

Senado (em 16.03.2007) e encaminhado à sanção presidencial, cuja matéria foi publicada no 

Diário Oficial em 29.03.2007. O tempo total de tramitação nas duas Casas mais a sanção 

presidencial foi de um pouco mais de um ano, sendo que, após o requerimento de urgência na 

tramitação, a matéria foi aprovada em um mês. 

O PLS 175/2007 foi apresentado em 29.03.2007 no Senado, encaminhado em 

11.06.2007 à Câmara dos Deputados e sancionado pela Presidência da República em 

16.06.2010, duração média de três anos e três meses de tramitação. Na Câmara, o projeto 

tramitou em regime de prioridade por dois anos.

A proposta que deu origem à Lei n.º 12.433/2011 é o PLS 265/2006, de autoria do 

senador Cristovam Buarque. Apresentado em 02.10.2006 no Senado, é aprovado e 

encaminhado à Câmara em 07.10.2010 e sancionado em 29.06.2011. A duração média de 

tramitação foi de três anos no Senado mais nove meses na Câmara. O tempo de duração 

dentro da Câmara foi reduzido, pois em 23.03.2011 aprovou-se requerimento do deputado 

Paulo Teixeira (PT/SP) para tramitação em regime de urgência.

64 Sobre o processo legislativo de aprovação da Lei dos Crimes Hediondos, ver PAIVA, 2009.



41

2.3. Conteúdo das proposições legislativas

A an�lise do conte�do das proposi��es legislativas revelou uma monotonia de seu 

conte�do, dado que as medidas circundam quase exclusivamente a gest�o da pena de pris�o.65

A ideia de monotonia refere-se aqui � aus�ncia de diversidade no repert�rio das san��es, pois 

poucas proposi��es tratam sobre as penas restritivas de direitos e n�o foi encontrada qualquer 

proposta sobre a pena de multa. Diante deste cen�rio, foram definidas duas chaves anal�ticas 

que dessem conta dos objetivos da pesquisa e das caracter�sticas do material emp�rico. A 

primeira � a chave “maior ou menor exclus�o social” e a segunda “maior/menor margem de 

atua��o do juiz na gest�o da san��o”, conforme explicitado a seguir.

A gest�o da san��o � uma atividade complexa que envolve o entrosamento entre 

as atividades legislativa, judicial e administrativa. Em geral, as decis�es tomadas no �mbito 

da gest�o da san��o dependem da manifesta��o ou decis�o de mais de um ator. Estas 

interven��es s�o de diversos tipos e podem ser ou n�o vinculantes ao resultado final. A 

aquisi��o de direito subjetivo, como a progress�o de regime e livramento condicional, � uma 

decis�o do juiz da execu��o (LEP, art. 66, d) que depende de manifesta��o do diretor do 

estabelecimento (administrador p�blico) sobre o bom comportamento do condenado (LEP, 

art.112). Trata-se de uma manifesta��o que vincula o processo de tomada de decis�o, mas n�o 

seu conte�do (o diretor pode manifestar-se contrariamente � concess�o do benef�cio e o juiz, 

ainda assim, conced�-lo).

Em s�ntese, a gest�o da san��o compreende uma s�rie de atos e decis�es que 

dificilmente dependem de manifesta��o exclusiva de um �nico ator. Por tal raz�o considera-

se, nesta classifica��o, que cabe ao juiz “direcionar” o caminho que a san��o deve percorrer. 

Isto quer dizer que, frequentemente, caber� a ele tomar a decis�o acerca da amplia��o, 

redu��o ou extin��o do tempo de perman�ncia do condenado na pris�o.66 Contudo, este 

arranjo pode ser alterado pelo legislador para ampliar ou reduzir as margens de atua��o do 

juiz. Esta � a din�mica que se pretende observar a partir da an�lise das proposi��es 

legislativas.

A partir destas distin��es, as proposi��es distribuem-se da seguinte forma:

65A ideia de monotonia tamb�m est� presente em MACHADO et alli (2010, p. 11).
66Vale lembrar que o juiz tamb�m pode tomar provid�ncias fiscalizat�rias, como inspecionar a adequa��o dos 
estabelecimentos penais e emitir atestado de pena. Sobre as atividades judiciais previstas na LEP, ver Cap�tulo 3, 
item 1.1.3.
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Figura 1 – Distribui��o das proposi��es legislativas

Fonte: elabora��o pr�pria.

Vale esclarecer que se denomina de “proposi��o legislativa” toda mat�ria sujeita �

sua delibera��o (RICD, art. 100), inclu�da aqui a mat�ria e sua justifica��o.  As “propostas”, 

por sua vez, s�o contabilizadas de acordo com a mudan�a proposta na gest�o da san��o. O

PLS 438/2003, por exemplo, pretende incluir o in�cio do cumprimento de pena em regime 

fechado aos condenados pelos crimes previstos nos artigos, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 333, 

332 e 337-B do C�digo Penal. Neste caso, foi considerada a cria��o de apenas uma proposta.

O PLC 4.375/1993 determina fra��o m�nima de ⅓ para progress�o de regime ao condenado 

por crime hediondo e institucionaliza a remi��o pelo estudo. Neste caso foram contabilizadas 

duas propostas. 

Das 200 proposi��es legislativas cadastradas foram encontradas 265 propostas de 

cria��o ou reforma legislativa. Deste total, 258 propostas abordam san��es prisionais, das 

quais 196 promovem maior exclus�o social pela amplia��o do uso da pris�o, enquanto que 62 

propostas intentam menor exclus�o. Apenas duas propostas que podem levar � maior exclus�o 

social ampliam a margem de atua��o judicial.  
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A seguir será possível observar com mais detalhes o conteúdo das proposições 

que valorizam sanções prisionais e aquelas que privilegiam a seleção de penas alternativas à 

prisão. Para tanto, este tópico está organizado em duas grandes partes. Na primeira, são 

indicadas as proposições legislativas que valorizam a sanção prisional para ampliar o tempo 

de permanência do condenado dentro do cárcere (item 2.3.1.1) ou para reduzir este tempo 

(item 2.3.1.2). A segunda parte dedica-se a apresentar proposições que tratam de sanções não-

prisionais ou alternativas à prisão (2.3.2). Ao final de cada parte são feitas algumas 

pontuações sobre as propostas no que diz respeito à ampliação ou redução da margem de 

atuação do juiz no caso concreto.

2.3.1. Valorização da sanção prisional

Para a construção desta categoria, considerou-se que a valorização da pena de 

prisão, com medidas pelo aumento do tempo dentro do cárcere ou pela restrição à aquisição 

de direitos subjetivos são medidas para promover a exclusão social do condenado por meio de 

sua inserção no sistema prisional. Por outro lado, a criação de regras para reduzir frações  

mínimas, ampliação da possibilidade de aplicação da suspensão da execução da pena (sursis) 

ou de penas alternativas foram consideradas medidas para reduzir a exclusão social. 

Entre os anos de 1984 e 2011 predomina a distribuição de proposições pelo 

aumento da exclusão social por meio da prisão (gráfico 2). O período pode ser dividido em 

três grandes fases. Na primeira fase, de 1985 a 1993, observa-se a distribuição de poucas 

proposições legislativas em cada ano, embora o número daquelas que incentivam o uso da 

prisão seja sempre superior às demais. Entre 1995 e 1997 (50ª Legislatura) o número de 

proposições é ainda menor, mas prevaleceram as propostas criadoras de medidas alternativas 

à prisão. Do início da 51ª Legislatura (1999) até o final da 53ª Legislatura (2010) o número de 

proposições em matéria de cumprimento de pena distribuídas no Congresso aumenta 

sensivelmente em relação aos momentos anteriores, assim como a valorização das penas de 

prisão. 
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Gr�fico 2– Distribui��o das proposi��es legislativas por maior exclus�o social por ano

Fonte: elaboração própria

2.3.1.1. Maior exclusão social pelo aumento do tempo de permanência na prisão

As 196 propostas que ampliam o tempo de permanência do condenado dentro da 

prisão versam, majoritariamente, sobre o cumprimento integral de pena em regime fechado 

(item a) e o aumento de frações mínimas para aquisição de direitos subjetivos (item b). Um

número relevante de propostas cria penas cumulativas à sanção prisional, exigindo do 

condenado o ressarcimento ao Estado do período preso para fruição de direitos subjetivos ou 

pela imposição de doação compulsória de órgãos (item c). Em menor quantidade, constam as 

medidas para alterar as regras para o cálculo de benefícios ou ampliar o limite máximo de 30 

anos na prisão previsto no Código Penal (item d).
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Quadro 6– Distribui��o das propostas com san��es prisionais por maior exclus�o social

Propostas
Crimes 

hediondos e 
equiparados

Crimes
comuns

Vedação de progressão de regime, livramento 
condicional, sursis, indulto, trabalho externo, 
remição e fixação de pena integral em regime 
fechado

48 16

Altera frações mínimas para progressão de 
regime, livramento condicional, saída temporária, 
remição de pena e pena inicial em regime 
fechado

40 25

Ressarcimento ao Estado para desfrute de direitos 
subjetivos ou cumprimento de penas cumulativas

5 27

Aumento do limite máximo de permanência na 
prisão e altera regras para cálculo de direitos 
subjetivos

2 33

Total 196
Fonte: elaboração própria.

Grande parte das propostas refere-se às regras impostas pela Lei n.º 8.072/1990 e 

por tal motivo, o quadro contabiliza separadamente as medidas voltadas aos crimes hediondos 

e equiparados daquelas sobre os demais crimes67. Até fevereiro de 2006, esta Lei determinou

que o condenado por crime hediondo cumprisse integralmente a pena em regime fechado. Em 

março de 2007, a Lei n.º 11.464/2007 regulou a matéria para fixar frações mínimas de ⅖ e ⅗

para a progressão de regime. Em relação aos demais crimes, prevalecem as regras dispostas 

na LEP e no Código Penal (LEP, art. 112 e CP, art. 33).

a) Vedação de direitos subjetivos

A vedação à progressão de regime (cumprimento integral de pena em regime

fechado) aos demais direitos subjetivos são medidas que prevalecem nas propostas de 

mudança das regras para crimes hediondos. 

Em relação aos crimes hediondos, as propostas objetivam vedar a possibilidade de 

progressão de regime, livramento condicional, indulto, substituição ou remição da pena. A

apresentação destas proposições concentra-se entre os anos 1990 e 2006 (28 projetos). Após a 

decisão do STF, que declarou inconstitucional a vedação à progressão de regime, percebeu-se 

66Em virtude das alterações legislativas no rol dos crimes hediondos durante o período analisado, a classificação 
considera como crimes hediondos todas as condutas previstas no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990 à data de 
apresentação do projeto.
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uma redu��o nas proposi��es neste sentido. Entre 2006 e 2010 n�o constam propostas para 

vedar direitos ao condenado por crime hediondo, salvo duas exce��es:

A primeira � o PLC 1.525/2007, que visa eliminar a possibilidade de concess�o de 

indulto. A outra � a PEC 354/2009, que pretende incluir o cumprimento integral da pena em 

regime fechado ao condenado por crime hediondo no texto constitucional. Para o autor da 

PEC, esta medida justifica-se como forma de evitar a “progress�o por salto” [do regime 

fechado para o aberto] e que o condenado, “amparado pela orienta��o da jurisprud�ncia 

brasileira seja ‘jogado’ na sociedade causando uma grave les�o ao conv�vio social”.

b) Aumento de fra��es m�nimas para aquisi��o de direitos subjetivos

Estas propostas visam dificultar a possibilidade de aquisi��o de direitos subjetivos 

ao condenado por determinados crimes. A LEP estabelece a fra��o m�nima de ⅙ para a 

progress�o de regime (art. 112). As propostas encontradas objetivam aumentar a fra��o para 

⅓ do total da pena (13 propostas) 68 ou � do total da pena (6 propostas) 69. Cinco propostas 

criam a distin��o entre as fra��es m�nimas a serem cumpridas pelo condenado prim�rio e pelo 

reincidente (⅓ ou � do total da pena) 70. Outros diferenciam condenados prim�rios em crimes 

hediondos dos reincidentes (3 propostas) 71. 

Nenhuma proposta indica os crit�rios para a escolha de determinadas fra��es 

m�nimas para o cumprimento da pena, ou sua rela��o com o ideal reabilitador da pris�o. Por 

outro lado, algumas justifica��es remetem �s ideias de impunidade e proporcionalidade72 para 

manter o condenado preso por mais tempo:

N�o obstante, o legislador ordin�rio n�o atentou para a distin��o constitucional e ao 
promulgar a Lei das Execu��es Penais disciplinou as duas esp�cies criminais como 
se fossem similares. Ou seja, o art. 112 da Lei n.� 7.210/84 prescreve que a 
progress�o da pena para outro regime ocorrer� quando o preso cumprir, ao menos, 
um sexto da pena, seja ela decorrente de crimes comuns ou hediondos. Tal omiss�o 
legislativa n�o pode permanecer v�lida no ordenamento jur�dico hodierno, pois o 
car�ter educativo ou “ressocializador” de uma eventual pena decorrente da pr�tica de 
crimes hediondos n�o pode ser o mesmo aplicado ao condenado por crimes comuns, 
sob pena de se tornar in�cuo o mandamento constitucional supracitado e de se 
permitir um relaxamento combinado com ulterior sentimento de impunidade da 
sociedade em rela��o ao apenado.

68 PLC 3.473/2000, PLC 5.075/2001, PLS 73/2001, PLC 6.138/2002, PLC 6.756/2002, PLC 792/2003, PLS  
457/2003, PLS 15/2003, PLS 496/2003, PLC 1.525/2007, PLC 2.356/2007, PLS 421/2008 e PLC 8.006/2010.
69PLC 5.821/1990, PLS 439/2003, PLC 3.787/2008,  PLC 6.317/2009,  PLC 8.006/2010 e PLC 342/2011.
70PL 1.525/2007, PLS 30/2008, PLC 453/2009 e PLC 8.006/2010.
71PLS 48/2006, PLS 421/2008 e PLC 344/2011.
72 Sobre os argumentos que sustentam a valoriza��o legislativa da pena de pris�o, ver Cap�tulo 4, item 2.
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De sorte que n�o se busca, com a presente proposi��o, agravar a situa��o dos presos
por crimes hediondos, mas apenas manter a proporcionalidade inerente ao sistema 
penal que atribui, naturalmente, distintas comina��es a diferentes tipos penais (PLC 
6.714/2006).

As fra��es m�nimas legais para a aquisi��o do direito ao livramento condicional

s�o ⅓ ao condenado prim�rio, � ao reincidente, e ⅔ ao condenado por crime hediondo ou 

equiparado (CP, art. 83). No universo analisado, prevalecem propostas de aumento de fra��o 

ao condenado por crime comum para � (cinco projetos) 73 e ao reincidente para ¡ (tr�s

projetos) 74. Em rela��o aos crimes hediondos, objetiva-se fra��o m�nima de ⅘ (sete projetos) 
75. Estas propostas s�o posteriores � aprova��o da Lei n.� 11.464/2007, que estabeleceu para 

os crimes hediondos as fra��es m�nimas de ⅖ (ao condenado prim�rio) e ⅗ (ao reincidente).

A suspens�o condicional da pena (sursis) � o instituto pelo qual o indiv�duo 

condenado � pena privativa de liberdade pode deixar de ser submetido ao seu cumprimento, 

desde que atenda aos requisitos estabelecidos em lei (CP, art. 77 e ss.). A decis�o sobre a 

concess�o do sursis � do juiz de conhecimento, na senten�a condenat�ria, ou do juiz da 

execu��o, ap�s o tr�nsito em julgado (LEP, art. 66, III, d). No que diz respeito �s proposi��es 

sobre sursis, cinco projetos pretendem vedar sua aplica��o aos crimes hediondos76, crimes 

contra a administra��o p�blica (um projeto)77, contra o crime organizado (um projeto)78 e 

contra o patrim�nio (um projeto)79. 

Poucos dias ap�s a decis�o do HC 82.959 pelo STF, quatro propostas foram 

apresentadas com o intuito de fixar o in�cio do cumprimento de pena em regime fechado ou 

aumentar fra��es m�nimas da progress�o de regime ao condenado por crime hediondo80. 

Nestas propostas menciona-se expressamente a decis�o, revelando a preocupa��o do 

legislador quanto ao “esvaziamento da rotulagem da hediondez” (PLC 7.141/2006). Para 

“driblar” o entendimento do STF sobre o tema, os parlamentares apresentaram propostas 

criando elevadas fra��es m�nimas prisionais (¡ e ⅘). Assim, o condenado poderia passar o 

73 PLC 5.672/1985, PLC 4.467/1989, PLC 101/1995, PLC 1.473/2000 e PLC 341/2011.
74 PLC 5.672/1985, PLC 4.467/1989 e PLC 341/2011.
75PLS 249/2005, PLC 1.182/2007, PLS 30/2008, PLC 5.838/2009, PLS 57/2010, PLC 344/2011 e PLC 
422/2011.
76 PLC 3.616/1993, PLC 3.176/2000, PLC 5.026/2001, PLS 166/2003 e PEC 525/2006.
77PLC 2.376/1991.
78PLC 5.549/2005.
79PLC 5.110/2009.
80PLC 6.842/2006, PLS 48/2006, PLS 59/2006 e PLC 6.793/2006.
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maior tempo poss�vel dentro do c�rcere sem que esta norma fosse considerada 

inconstitucional no futuro, assim como ocorreu com a elimina��o do sistema progressivo da 

pena e a decis�o do STF.

Por fim, o indulto � uma forma de extin��o de punibilidade (CP, art. 107, II) 

concedida pelo Presidente da Rep�blica (CF, art. 84, XII) 81 e pode ser individual ou coletivo. 

O indulto individual (ou “gra�a”) destina-se a pessoa determinada e deve ser requerida e 

encaminhada ao Presidente da Rep�blica acompanhada de parecer do Conselho Penitenci�rio 

(LEP, art. 188 e ss.; CPP, arts. 734 e ss.). A gra�a pode ser plena, quando h� extin��o da 

punibilidade por completo, ou parcial, quando � concedida comuta��o da pena. O indulto 

coletivo abrange um grupo de condenados e pode ser concedido de forma espont�nea pelo 

Presidente. 

Quase a metade das proposi��es que alteram as regras sobre indulto tem por 

objetivo vedar a possibilidade de concess�o de anistia82, gra�a e indulto aos condenados por

crimes hediondos e equiparados (tortura, tr�fico de entorpecentes e terrorismo). 

A Constitui��o Federal veda apenas a concess�o de gra�a e anistia ao condenado 

por crime hediondo (CF, art. 5.�, XLIII). Tr�s propostas de lei ordin�ria anteriores � Lei dos

Crimes Hediondos (Lei n.� 8.072/1990) pretendem incluir no sistema jur�dico a veda��o ao 

indulto. Duas propostas visam incluir a mesma veda��o ao crime de tortura, cuja Lei impede a 

concess�o de gra�a e anistia (Lei n.� 9.455/1997, art. 1.�, �6.�) 83. Nos termos do autor de uma 

das propostas “os dois anos decorridos desde a san��o da lei trouxeram � tona v�rias falhas na 

sua aplica��o, que precisam ser corrigidas para que a mesma alcance com melhor efic�cia seu 

objetivo” (PLC 1.236/1999). 

81Vale ressaltar que o par�grafo �nico do art. 84 permite ao Presidente da Rep�blica a delega��o sobre a 
concess�o de indulto a ministros de Estado e outras autoridades, que observar�o os limites tra�ados nas 
respectivas delega��es. 
82 A anistia � uma forma de extin��o de punibilidade, e sua concess�o � feita pelo Congresso Nacional com 
san��o do Presidente da Rep�blica (CF, art. 48, VIII). A anistia se refere a fatos cometidos por determinadas 
pessoas, mas n�o pode ser concedida individualmente, por isso tem car�ter impessoal. A lei que estabelece a 
anistia � uma lei penal irrevog�vel dotada de efeito retroativo. Isto significa dizer que ao ser aprovada uma lei de 
anistia, ela poder� incidir antes, durante ou mesmo depois da senten�a condenat�ria. Ou seja, uma lei de anistia 
pode extinguir tanto a pretens�o punitiva quanto execut�ria do Estado. Entendeu-se que os efeitos da anistia 
podem incidir a qualquer momento do processo penal, e n�o apenas no procedimento de gest�o da san��o e, por 
consequ�ncia, as proposi��es relativas exclusivamente � anistia foram exclu�das do universo da pesquisa.
83 PLC 1.236/1999 e PLC 5.843/2005.
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O PLC 5.240/2009 visa dificultar a concess�o de indulto individual e coletivo 

pelo Poder Executivo, criando “crit�rios mais rigorosos” para o exerc�cio desta atribui��o. A 

Justifica��o da proposta menciona um decreto de 2008 que concedeu o indulto coletivo84:

� certo que o Decreto n. 6.706, de 22 de dezembro de 2008 trouxe inova��es dignas 
de louvor. Entretanto, o Poder Legislativo precisa estabelecer limites ao chefe do 
Poder Executivo na sua prerrogativa de desconstituir, por assim dizer, as 
sentenças condenatórias oriundas do Poder Judiciário.
(...) Propomos, principalmente, a exig�ncia de avalia��o psicol�gica favor�vel para a 
concess�o do indulto, com prazo de seis meses. Inclu�mos a possibilidade de 
repeti��o do benef�cio, a reclamo dos juristas, exigindo, por�m, prazos duplicados 
em rela��o � primeira concess�o, de modo a n�o criar uma via indireta de redu��o da 
pena, frequentemente utilizado por condenados espertos. Finalmente, inclu�mos os 
per�odos correspondentes a detra��o e a remi��o da pena para efeito de concess�o do
benef�cio.
(...) Diante do exposto � que estimulamos os nobres pares a aprovarem a presente 
proposta, como forma de aprimorar, ainda que pontualmente, o sistema 
penitenciário, ao dotar seus órgãos executores e institutos de mais um 
mecanismo de reconhecimento do esforço do preso bem comportado, ao mesmo 
tempo que [sic] restringimos a concessão temerária de benefício tão importante 
para resgate da dignidade humana. (grifamos)

c) Exig�ncia de ressarcimento ou cria��o de penas cumulativas � pris�o

As propostas que condicionam a aquisi��o de direitos subjetivos ao ressarcimento 

monet�rio pelo condenado foram consideradas como medidas por maior exclus�o social. Isto 

porque se entende que a exig�ncia de ressarcimento constitui mais um requisito a ser atendido

pelo condenado para sair da pris�o, e a impossibilidade de arcar com o valor exigido dificulta

a aquisi��o da liberdade antes do t�rmino da pena. 

Os projetos neste sentido pretendem condicionar a progress�o de regime, o 

livramento condicional ou o sursis ao integral ressarcimento dos custos de sua manuten��o 

dentro do sistema prisional (PLC 69/1999) ou � repara��o do dano pelo condenado por crime 

contra o patrim�nio p�blico (tr�s propostas) 85. Inclui-se aqui a proposta que condiciona a 

progress�o de regime e o livramento condicional � obrigatoriedade de comprova��o de 

trabalho dentro da pris�o86.

84 O Decreto n.� 6.706 de 22 de dezembro de 2008 inovou ao conceder indulto natalino e comuta��o de penas aos 
condenados pelos crimes previstos nos ��2� ao 4� do artigo 33 da Lei n.� 11.343/2006, “desde que a conduta 
t�pica n�o tenha configurado a pr�tica da mercancia”. Estes dispositivos correspondem �s condutas de induzir, 
instigar ou auxiliar algu�m ao uso de droga (art. 33, �2.�), oferecer droga a algu�m sem objetivo de lucro para 
consumo conjunto (art. 33, �3.�) e nas condutas que configuram crime de tr�fico sem envolvimento com 
organiza��es criminosas (art. 33, �1.� c/c �4.�).
85 PLC 5.110/2009, PLC 5.111/2009 e PLC 5.119/2009.
86PLC 871/2007.
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Outras propostas criam penas adicionais � san��o prisional. Caracterizam-se por 

serem dirigidas ao corpo do condenado e estarem necessariamente cumuladas com a pena de 

pris�o, conforme explicitado a seguir.

O PLC 6.226/2009 determina a obrigatoriedade de tratamento hormonal ao 

condenado reincidente em crime sexual. Segundo a proposta, o tratamento ser� mantido at� a 

Comiss�o T�cnica de Classifica��o (CTC) demonstrar ao Minist�rio P�blico e ao juiz de 

execu��o que n�o � mais necess�rio. A justifica��o para medida � a de que “estando mais do 

que comprovado que o r�u tem grande inclina��o a reincidir, vemos a necessidade de cria��o 

de m�todos mais eficazes e legalmente admitidos de preven��o a esse tipo criminal”.

O PLC 5.122/2009 pretende impor a castra��o qu�mica como crit�rio para 

aquisi��o de livramento condicional ao condenado por crime sexual. A op��o pela castra��o 

d� direito � progress�o antecipada do regime. A preocupa��o do autor do projeto com a 

constitucionalidade da medida � retratada na justifica��o do projeto:

Vale ressaltar, que o condenado que n�o aceitar as condi��es impostas no caso da 
op��o pela pena de castra��o qu�mica, cumprir� a pena normalmente em seu regime 
normal, valendo-se da pena em definitivo. 
Ainda que para muitos o ideal fosse a implementa��o direta da castra��o qu�mica 
como pena, a atual Constitui��o no artigo 5.�, XLIX elegeu como cl�usula p�trea a 
impossibilidade da aplica��o de penas que violem a integridade f�sica e moral dos 
presos.
Desta maneira, ainda que esta Casa pense de maneira contr�ria, a aprova��o de uma 
“pena” direta de castra��o qu�mica fatalmente teria sua inconstitucionalidade 
questionada nos Tribunais Superiores.
Em outras palavras, objetiva-se uma forma eficaz e direta de combate aos ped�filos 
e toda a gama de abusadores sexuais, respeitando-se os par�metros constitucionais 
postos, o que decerto [sic] concordar� a Comiss�o de Constitui��o e Justi�a desta 
casa.

O PLC 3.857/2004 cria a nova pena de doa��o compuls�ria de �rg�os aplic�vel ao 

condenado com senten�a transitada em julgado a dois ou mais homic�dios dolosos, cuja pena 

seja igual ou superior a 30 anos de reclus�o. Segundo a �ntegra da proposta:

Art. 3.� O Decreto-lei n.� 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido 
da seguinte Se��o IV:

Se��o IV Da Doa��o Compuls�ria de ¢rg�os

Art. 52-A. A pena de doa��o compuls�ria de �rg�os em vida � cumulativa � pena 
privativa de liberdade e aplic�vel aos condenados com senten�a transitada em 
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julgado, em dois ou mais homic�dios dolosos, cuja pena seja igual ou superior a 
trinta anos de reclus�o.

Par�grafo �nico. Poder� ser doado apenas um dos �rg�os duplos (c�rnea, rim, 
pulm�o), al�m da medula ou ⅔ do f�gado.

Art. 53-A. A escolha do �rg�o a ser compulsoriamente doado depender� da 
necessidade das filas de transplante e da compatibilidade entre doador e receptor.

As teorias da dissuas�o e da retribui��o s�o expl�citas na justifica��o, que refor�a 

a necessidade de “tanto o de aumentar o car�ter intimidativo da norma penal como o de 

remediar a conduta danosa do delinquente com um ato reparador” 87. 

(...) N�o � justo que pessoas que tenham ceifado tantas vidas d�em tanto trabalho ao 
Estado e custem tanto aos cofres p�blicos! O delinquente persiste numa vida de 
crimes, faz mal a v�rias pessoas da sociedade, e tudo o que acontece � passar algum 
tempo na pris�o!
Quando o criminoso � traficante e poderoso, o Estado gasta ainda milhares de reais 
n�o apenas para custodi�-lo, como tamb�m para troc�-lo, sistematicamente, de 
Estado ou de regi�o visando a minimizar sua periculosidade. Al�m do mais, a pena 
de reclus�o n�o � suficiente para haver ressarcimento de vidas.
Me parece bastante justo que tal pessoa fosse chamada a reparar todo o mal que fez 
� comunidade na qual est� inserido, fazendo o bem a quem precisa. Tantas pessoas 
h� em nosso pa�s que est�o � espera de �rg�os para poder viver! Seria medida de 
justi�a que tais criminosos contumazes contribu�ssem com a recupera��o dos 
in�meros doentes que formam as filas que aguardam transplante.

Mas n�o se trata de “matar ou maltratar o criminoso”, pois
Ao contr�rio, receber� ele todos os cuidados m�dicos necess�rios a fim de que 
tenham vida normal ap�s a doa��o compuls�ria. Al�m do mais, houve a 
preocupa��o de explicitar na lei que apenas poder�o ser doados os �rg�os que 
existem em dupla no corpo humano. Doando um pulm�o, sobra ainda outro, assim 
como com um rim ou uma c�rnea. Quanto ao f�gado, como ele possu� capacidade de 
regenera��o n�o h� problemas em se doar um ter�o do mesmo.

Nesta mesma linha de ideias o PLC 1.471/1991 determina a doa��o compuls�ria 

de �rg�os, “tais como cora��o, pulm�es, rins, olhos e outros” do condenado por crime 

hediondo, homic�dio, aborto sem consentimento da gestante, estupro e les�o corporal 

grav�ssima. O ideal retributivo tamb�m est� expl�cito na justifica��o, que indica a medida 

como um “paliativo aos danos acarretados pelos criminosos, salvando vidas produtivas � 

na��o, daqueles que desesperadamente dependem de transplante para continuarem vivos”.

87 Sobre as teorias da pena nas proposi��es legislativas, ver Cap�tulo 4,  item 3.
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d) Altera��o do limite m�ximo de cumprimento de pena e de regras para o c�lculo 
de benef�cios

No total, 35 propostas objetivam aumentar o limite m�ximo de tempo de 

perman�ncia na pris�o ou alterar as regras para a aquisi��o de direitos subjetivos. O C�digo 

Penal (art. 75) determina que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade n�o 

pode ser superior a 30 anos, e seis propostas buscam impor o limite m�ximo de 4588 ou 60 

anos89.

Quanto ao tempo-base para a aquisi��o de direito subjetivo, a reda��o do artigo 75 

nada disp�e a respeito. N�o h� indica��o se o instituto da unifica��o das penas tamb�m seria 

cab�vel � progress�o de regime ou livramento condicional, ou seja, se estes direitos t�m por 

base a pena total aplicada ao condenado ou o limite obtido ap�s a unifica��o (30 anos).

Atualmente, h� diverg�ncia na interpreta��o deste dispositivo. Parte da 

jurisprud�ncia defende que a unifica��o alcan�a tamb�m direitos subjetivos. Assim, o c�lculo 

para progress�o de regime e livramento condicional deve considerar a pena obtida com a

unifica��o e n�o o total da pena aplicada na condena��o.

Em sentido diverso, entende-se que a unifica��o apenas limita o tempo m�ximo 

de 30 anos de encarceramento, n�o podendo este limite ser utilizado no c�mputo de direitos 

subjetivos em fase de cumprimento de pena.90

Uma proposta cria um dispositivo com esta interpreta��o no artigo 75, para evitar 

a incid�ncia do instituto da unifica��o em fase de cumprimento de pena. Outra proposta 

elimina a regra de unifica��o das penas do C�digo Penal, de modo que o condenado cumpra o 

total das penas cominadas91.

As proposi��es que valorizam a san��o prisional por meio da amplia��o do tempo 

de perman�ncia do condenado dentro do c�rcere tamb�m se caracterizam por reduzir a 

margem de atua��o do juiz no caso concreto. Das 196 proposi��es que ampliam a exclus�o 

social, em apenas duas a atua��o do juiz p�de ser considerada mais ampla em rela��o �s 

demais proposi��es.

88 PLS 289/1999, PLC 6.453/2002, PLC 1863/2004 e PLS 267/2004.
89PLC 3.368/2000 e PLC 3.509/2000.
90 Neste sentido � a S�mula 715 do STF: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de 
cumprimento, determinado pelo art. 75 do C�digo Penal, n�o � considerada para a concess�o de outros 
benef�cios, como o livramento condicional ou regime mais favor�vel de execu��o”.
91PLC 8.069/2011.



53

As propostas que eliminam ou vedam a aquisi��o de direitos subjetivos do 

condenado s�o medidas que encerram a possibilidade de aprecia��o do juiz do caso concreto, 

uma vez que inexistem margens para ele decidir. O legislador tomou a decis�o sobre a san��o 

no lugar do juiz, sem considerar o caso concreto92. 

As proposi��es que aumentam as fra��es m�nimas para a aquisi��o de direitos ou 

determinam o cumprimento inicial da pena em regime fechado eliminam parte da atua��o do 

juiz. Embora o juiz possa avaliar o caso concreto e decidir acima do m�nimo (o juiz pode 

permitir a progress�o de regime, mas apenas ap�s um tempo x de pena cumprida), � vedado a 

ele decidir quando o tempo m�nimo indicado na lei ainda n�o foi cumprido pelo condenado. O 

juiz n�o pode decidir antes de este prazo ter sido ultrapassado.

A cria��o de penas cumulativas ou o ressarcimento monet�rio ao Estado 

constituem medidas que dificultam a sa�da do condenado da pris�o e tamb�m restringem a 

possibilidade de o juiz avaliar se estas penas s�o poss�veis e aplic�veis ao caso concreto. O 

legislador fixa a san��o aos condenados por determinados crimes e ignora os casos em que o 

condenado n�o pode arcar com os custos de sua manuten��o dentro da pris�o, a inexist�ncia 

de vagas para trabalho dentro do estabelecimento prisional no qual est� situado ou o 

diagn�stico de doen�a contagiosa que impe�a o aproveitamento de seus �rg�os ou sangue. 

Estas circunst�ncias s� poderiam ser avaliadas pelo juiz durante o cumprimento da pena, mas 

foram impostas por lei a priori. 

Por fim, vale ressaltar que duas proposi��es foram classificadas como medidas 

pelo aumento da exclus�o social, mas ao mesmo tempo ampliam a margem de atua��o do 

juiz. Tratam-se das proposi��es que obrigam que o juiz imponha o monitoramento eletr�nico 

ao condenado em regime semi-aberto ou aberto ou livramento condicional93 ou como pena 

restritiva de direitos94. Embora seja uma op��o do juiz exigir que o condenado use o 

monitoramento eletr�nico enquanto estiver livre, entende-se aqui que este instrumento � um 

requisito a mais para a sa�da da pris�o. Se o condenado se recusar a us�-lo, muito 

92Sobre as proposi��es legislativas que reduzem a margem de atua��o judicial, ver Cap�tulo 3, item 2.
93O PLS 175/2007 objetiva alterar os artigos 115 e 132 da LEP para exigir como requisito adicional para a 
concess�o do regime aberto e do livramento condicional o monitoramento eletr�nico. Segundo a reda��o prevista 
para o artigo 115: “O juiz poder� estabelecer condi��es especiais para concess�o de regime aberto, entre as quais 
o rastreamento eletr�nico do condenado, sem preju�zo das seguintes condi��es gerais e obrigat�rias: d) utilizar 
equipamento de rastreamento eletr�nico”.
94O PLC 4.342/2001 pretende alterar a reda��o do inciso IV do artigo 43 do C�digo Penal, que atualmente 
estabelece como pena restritiva de direito de presta��o de servi�os � comunidade ou � entidades p�blicas, para 
incluir o monitoramento eletr�nico. Segundo a reda��o do dispositivo, “o monitoramento consistir� no uso de 
dispositivo port�til de rastreamento acoplado ao tornozelo, cabendo ao preso optar entre seu uso e o 
encarceramento”.
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provavelmente ter� seu direito negado e continuar� preso ou ter� a pena restritiva de direito 

convertida em pris�o.

2.3.1.2. Menor exclus�o social pela redu��o do tempo de perman�ncia na pris�o

Nesta categoria est�o inclu�das todas as 62 propostas que visam � redu��o do 

tempo de perman�ncia da pris�o por meio da cria��o de mecanismos para reduzir a pena, 

amplia��o de institutos como o sursis e o indulto ou a aplica��o de penas alternativas (quadro 

7).

Em sua maioria, as proposi��es tratam da remi��o da pena pelo estudo, doa��o de 

sangue, de �rg�os ou pela castra��o qu�mica (item a). Os demais projetos versam sobre a 

cria��o de mecanismos para reduzir a pena de pris�o, tal como a possibilidade de redu��o de 

pena quando o r�u estiver preso em situa��o degradante (item b), a amplia��o das hip�teses 

de cabimento de sursis ou de indulto (item c) e a reforma das regras para concess�o de regime 

aberto (item d).

Quadro 7 – Distribui��o das proposi��es legislativas com san��es prisionais por menor exclus�o 
social

Propostas N�mero de 
propostas

Remi��o pelo estudo ou por doa��o de sangue, 
de �rg�os ou castra��o qu�mica

36

Cria��o de mecanismos para reduzir a pena de 
pris�o

10

Amplia as hip�teses de cabimento de sursis e 
de indulto

7

Regras para regime aberto 5
Total 62

Fonte: elabora��o pr�pria.

a) Remi��o pelo estudo e pela doa��o de �rg�os

Como se viu acima, a remi��o pelo estudo foi institucionalizada na LEP por meio 

da Lei n.� 11.433/2011. At� ent�o, quando existiam institui��es de ensino dentro do 

estabelecimento prisional, “muitos ju�zes das varas de execu��o criminal pelo pa�s 

admit[iam], por analogia, a possibilidade de remi��o da pena pelo estudo” (PLS 265/2006). 
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A remi��o da pena pelo estudo vem frequentemente associada � ideia de 

ressocializa��o do indiv�duo, � possibilidade de qualifica��o para o mercado de trabalho e no 

combate � ociosidade dentro do estabelecimento prisional (PLC 1.936/2007 entre outros). 

No total, 26 propostas tentaram regular a mat�ria, sendo que em algumas delas 

ficava evidente a preocupa��o em disciplinar a aplica��o do instituto pelos tribunais:

Como h� j� jurisprud�ncia [sic] no sentido de se permitir a remi��o de pena por 
estudos, procura-se com o PL apenas consolidar no ordenamento jur�dico a pr�tica 
dos magistrados, uniformizar a raz�o entre horas estudadas e dias de pena remidos e 
disciplinar quest�es acess�rias. Os dois maiores pontos de diverg�ncia 
jurisprudencial s�o: efeitos do tempo remido e rela��o entre tempo remido e horas-
aula. No que concerne � primeira diverg�ncia, o PL assegura, ao modificar o art. 128 
da LEP, que o tempo remido tem o mesmo efeito de uma pena cumprida 
convencionalmente, sendo poss�vel considerar a remi��o de pena para concess�o de 
livramento condicional e indulto, e tamb�m para progress�o de regime. Quanto � 
segunda diverg�ncia, o PL define a rela��o de dezoito horas-aula, cumpridas no 
m�nimo em tr�s dias, para um dia de pena remido (PLC 1.936/2007).

As 10 propostas relacionadas � remi��o da pena pela doa��o de sangue ou de 

�rg�os buscam estabelecer regras para aplica��o deste “benef�cio”, inclusive com a previs�o 

de programas nacionais para doa��o de �rg�os. Diferentemente de medidas compuls�rias (tal 

como as indicadas no item 3.1.1), a ades�o destas medidas seria uma faculdade do condenado.

A contagem do tempo de remi��o da pena � variada, e aparentemente, sem crit�rio 

objetivo. O PLC 3.028/2008 determina a remi��o de um dia de pena para cada doa��o de 

sangue. J� no PLC 312/2006, vale a regra de “um dia de pena para 4 doa��es em um ano para 

homens e 3 doa��es para mulheres”. J� o PLC 6.283/2009 possibilita ao condenado que doar 

sangue a remi��o da pena na raz�o de trinta dias para cada doa��o, sob o fundamento de que, 

O potencial de doadores nos pres�dios � muito grande, o que poderia gerar um 
significativo aumento nos bancos de sangue, se houvesse incentivos para os presos 
se tronarem [sic] doadores.
Todavia, a doa��o de sangue n�o pode ser uma obriga��o, mas sim um gesto 
volunt�rio, de solidariedade. Ningu�m pode ser obrigado a doar sangue, sob pena de 
se confrontar o princ�pio constitucional do direito � integridade f�sica.

No que diz respeito � doa��o de �rg�os, o PLC 1.321/2003 cria o Programa 

Nacional de Doa��o Volunt�ria de ¢rg�os por Presidi�rios, cuja inscri��o possibilita a 
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redu��o de 20 a 50% da pena restante do condenado. A ideia fundante presente na justifica��o 

� a possibilidade de “dentre os milhares de presos, haja dezenas e dezenas de doadores 

espont�neos, os quais poder�o salvar muitas vidas, no mesmo ato de demonstrar o seu desejo 

de reparar erros cometidos no passado”.

No mesmo sentido, o PLC 6.794/2010 prev� a remi��o da pena de ⅙ a ⅓ ao 

condenado que doar �rg�o, pois “o preso que doa �rg�o evidencia, com essa atitude, um 

esp�rito de solidariedade e respeito para com a vida, o que mostra a sua disposi��o em 

reintegrar-se ao conv�vio social, como pessoa de bem, disposta a se sacrificar pelo bem-estar 

de outros cidad�os.”

b) Mecanismos para reduzir a pena de pris�o

Nesta categoria, constam as proposi��es cujo objetivo � criar mecanismos para 

reduzir a pena de pris�o ou ampliar, expressamente, a margem de atua��o do juiz para decidir 

o caso concreto. Aqui est�o inclu�das as propostas que disciplinam o perd�o judicial em fase 

de cumprimento de pena e a proposta que obriga o juiz a criar vagas dentro do 

estabelecimento prisional, liberando condenados pr�ximos de adquirirem direitos subjetivos.

O PLS 204/2005 apresenta uma nova hip�tese de perd�o judicial, para permitir ao 

juiz deixar de executar a pena do condenado se houver transcorrido lapso temporal igual ou 

superior a ⅔ para a prescri��o, sem a pr�tica de nenhum crime no per�odo e sua conduta 

social, ocupa��o e antecedentes “recomendarem a extin��o da pena”. Esta faculdade n�o � 

cab�vel ao condenado por crime hediondo ou a crimes apenados a mais de 10 anos de pris�o.

O PLC 5.478/2001 confere ao juiz da execu��o penal a responsabilidade por criar 

vaga no estabelecimento prisional, a partir da libera��o de outro condenado benefici�rio de 

livramento condicional ou progress�o de regime ou fazendo a convers�o da pena em presta��o 

de servi�os � comunidade. Nos termos da proposta, confere-se ao magistrado a chance de 

criar uma vaga prisional segundo os crit�rios objetivos de proximidade da concess�o de 

livramento condicional ou da progress�o de regime.

As proposi��es que criam novos mecanismos para diminuir a perman�ncia do 

condenado na pris�o estipulam a redu��o de pena em seis meses ao condenado que trabalhar 
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em obras de interesse social e de caridade fora da pris�o95 ou determinam a possibilidade de 

remi��o pelo trabalho96£.

Apenas tr�s projetos cadastrados reduzem as fra��es m�nimas legais para a 

aquisi��o de direitos subjetivos. O PLC 4.375/1993, fruto da CPI do Sistema Penitenci�rio 

(1993) prev� a possibilidade de progress�o de regime e sa�da tempor�ria ao condenado por 

crime hediondo, desde que cumpridos ⅓ da pena em uma �poca em a Lei vedava a progress�o 

de regime.

A justifica��o do projeto revela que uma das conclus�es dos trabalhos da CPI � a 

necessidade de se adotar medidas profil�ticas para “humanizar o sistema penitenci�rio”. No 

mais, indica que o projeto visa “encurtar a enorme dist�ncia existente entre os ideais da Lei de 

Execu��o Penal e a realidade cruel do dia-a-dia de nossas pris�es”.

O PLC 90/1997 fixa o cumprimento de 1/10 da pena para progress�o de regime e 

sa�da tempor�ria, justificada pela tentativa de minimizar o problema da superpopula��o 

carcer�ria em si e reduzir as rebeli�es e o consequente “exterm�nio de dezenas de pessoas, 

sem contar as que s�o eliminadas no varejo di�rio de celas irrespir�veis, na busca desesperada 

de mais espa�o para os sobreviventes”. A sa�da proposta � a redu��o do tempo de 

encarceramento dos condenados, como forma de agilizar a progress�o dos regimes 

carcer�rios. J� o PLC 312/1999 elimina a exig�ncia de cumprimento da fra��o m�nima de ⅙

da pena para o trabalho externo.

O PLC 4.655/2009 inova ao criar o conceito de “sobrepena” e seus efeitos sobre o 

tempo de reclus�o ou deten��o. “Sobrepena” caracteriza-se pela situa��o em que o “recluso 

ou detento [est�] submetido a situa��es degradantes, tais como excesso de popula��o 

carcer�ria, maus tratos, condi��es inadequadas de cela ou aus�ncia de assist�ncia m�dica ou 

psicol�gica.” A verifica��o de “sobrepena” pelo juiz implicar� na redu��o do tempo de 

reclus�o ou deten��o do condenado. Para o autor, o “projeto estimular� maior controle das 

condi��es de pris�o favorecendo � sua necess�ria humaniza��o. Inequivocamente, inibir� a 

pr�tica de maus tratos ou de tortura”.

c) Amplia��o das regras para regime aberto

95 PLC 362/1991.
96O PLC 704/1995 estipula que a redu��o da pena pelo trabalho ser� determinada em regulamento. Isto quer 
dizer que ficar� a cargo do diretor do estabelecimento prisional aferir a quantidade de pena a ser reduzida pelo 
condenado, e nada indica sobre a possibilidade de remi��o da pena pelo trabalho, concedida pelo juiz, nos 
termos do art. 126 da LEP. 
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As proposi��es que tratam das regras do regime aberto pretendem atribuir ao juiz 

a prerrogativa de substituir, na inexist�ncia de casa de albergado, a pena por pris�o 

domiciliar97 ou pelo regime de albergamento98, al�m de criar hip�teses de sa�da com 

monitoramento eletr�nico, desde que possua consentimento expresso do condenado99. O 

PLC1.705/1991 tamb�m atribui ao juiz a possibilidade de conceder liberdade vigiada ap�s 

cumprimento de ⅓ da pena desde que o condenado aceite prestar servi�os � comunidade.                                                          

As regras para concess�o de regime aberto tamb�m s�o objeto de reforma para 

incidir no condenado com 60 anos de idade100 e no condenado � pena igual ou menor a quatro

anos101. Para o autor, trata-se de uma “solu��o razo�vel” para o problema carcer�rio, 

mantendo em regime aberto “somente para os condenados mais perigosos, que representem 

maior perigo para a sociedade”

d) Amplia��o das hip�teses para concess�o de sursis e de indulto

As proposi��es sobre sursis objetivam ampliar o prazo de suspens�o da execu��o 

da pena privativa de liberdade. O artigo 77 do C�digo Penal exige como um dos requisitos 

para a concess�o do sursis que a pena m�xima cominada ao condenado seja de dois anos. A 

amplia��o aumenta este limite m�ximo aos condenados � pena de at� quatro anos, mais o 

cumprimento dos demais requisitos exigidos pelo C�digo Penal102. J� o PLS 383/1989 visa 

permitir a concess�o de sursis ao condenado maior de 70 anos.

Quanto ao indulto, ambas as proposi��es que tratam de seus requisitos visam 

ampliar sua concess�o aos condenados doentes em estado terminal103.

97PLC 1.680/1996 e PLC 299/1999.
98PLC 2.043/2011.
99PLC 1.440/2007 e PL 5.280/2009.
100PLC 1.806/2003.
101PLC 2.549/1996.
102PLS 261/1999, PLC 4.431/2001, PLC 7.328/2002 e PLC 1.864/2003.
103PLC 243/1995 e PLC 6.973/2002.
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2.3.2.Valorização da sanção não-prisional

Do total de 265 propostas cadastradas nesta pesquisa, apenas sete criam ou 

reformam as regras sobre san��es n�o-prisionais, especificamente para disciplinar penas 

restritivas de direitos e criar mais atribui��es ao juiz para adequar as penas restritivas ao 

condenado durante o cumprimento da pena (quadro 8).

Quadro 8 – Distribui��o das proposi��es legislativas com san��es n�o-prisionais por menor 
exclus�o social

Propostas N�mero de 
propostas

Disp�e sobre a aplica��o de penas restritiva de 
direitos                                                                                                                     

6

Altera��o do cumprimento da pena restritiva 
pelo juiz

1

Fonte: elabora��o pr�pria.

O PLC 4.209/2008, origin�rio da CPI do Sistema Carcer�rio (2008), reforma as 

esp�cies de penas previstas na parte geral do C�digo Penal, especificamente a presta��o 

pecuni�ria e de perda de valores. O intuito da proposta � exigir mais requisitos no 

cumprimento destas penas, tais como a proibi��o de frequentar determinados lugares ou de 

ausentar-se da comarca onde reside sem autoriza��o judicial e comparecimento pessoal e 

obrigat�rio ao ju�zo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. 

A mesma proposta elimina o limite m�nimo de seis meses de pris�o para a 

substitui��o da pena de pris�o por pena restritiva de direitos, tal como previsto no artigo 46 do 

C�digo Penal. Para o autor, a sugest�o permite “maior adequa��o da aplica��o da pena � 

situa��o concreta e �s condi��es do condenado, muitas vezes sem condi��es financeiras para 

suportar a pena pecuni�ria.” No mesmo sentido, o PLC 4.758/1990 prev� a possibilidade de 

substitui��o de penas de pris�o de at� tr�s anos sejam convertidas em multa ou em presta��o 

de servi�o social.

Outras propostas que alteram as regras sobre a aplica��o de penas restritivas de 

direitos visam incentivar a ado��o de penas alternativas, permitindo ao juiz aplicar at� tr�s 

penas restritivas de direitos simultaneamente (PLS 111/1997) ou tornando-as cab�veis ao 

reincidente em crime doloso (PLC 4093/1989). 
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O PLS 137/2007, por exemplo, permite que o juiz, a qualquer momento, altere a 

forma de cumprimento das penas restritivas, ajustando-as �s condi��es pessoais do 

condenado.

As proposi��es que objetivam reduzir o tempo de perman�ncia na pris�o pelo 

condenado, privilegiam san��es n�o-prisionais e tamb�m se caracterizam por ampliar a 

margem de atua��o ao juiz. Nas propostas analisadas, constatou-se a correspond�ncia entre 

medidas pela redu��o do tempo de pris�o e o aumento da atua��o do juiz. Em outras palavras, 

a cria��o de mecanismos para antecipar a sa�da da pris�o vem acompanhada de mais 

instrumentos para o juiz decidir no caso concreto.

Nesta ordem de ideias, � poss�vel observar que a remi��o pelo estudo e a 

amplia��o das hip�teses de cabimento do sursis e do indulto constituem medidas que podem

levar � redu��o da pena pelo condenado. O cabimento destas medidas � situa��o do 

condenado depende de uma avalia��o do juiz �s circunst�ncias concretas, o que amplia a 

margem de atua��o para o juiz fixar a pena.

Quanto � determina��o da pena no regime aberto ou de penas restritivas, as 

proposi��es indicam expressamente a amplia��o de possibilidades para o juiz decidir. Como 

indicado acima, existem propostas que permitem ao juiz substituir a pena em casa de 

albergado pela pris�o domiciliar. Estas medidas indicam a possibilidade de substitui��o, se o 

juiz constatar a inexist�ncia de casa do albergado, e revelam a preocupa��o de atribuir 

instrumentos ao juiz para que ele possa fixar as condi��es necess�rias para o cumprimento da 

pena:

A altera��o visa a proporcionar uma aproxima��o maior do condenado com a Justi�a 
e a dirimir o sentimento de impunidade presente na popula��o, que hoje n�o aceita a 
presta��o pecuni�ria como uma penalidade. Pela proposta, o magistrado tamb�m n�o 
est� restrito �s condi��es fixadas na lei, podendo, desde que observe pertin�ncia ao 
caso concreto, estabelecer outras condi��es de cumprimento da pena adequadas � 
situa��o do condenado (PLC 4.209/2008).

Esta rela��o tamb�m � evidenciada nas proposi��es que postulam pela cria��o da 

“sobrepena” (PLC 4.655/2009) e na possibilidade de o juiz adequar as penas restritivas de 

direitos ao longo do cumprimento da pena. Como se viu acima, a rela��o entre uso menos 

intenso da pris�o e maior margem de atua��o judicial � oposta �quela constatada nas 

propostas por maior exclus�o social. Neste caso, praticamente todos os projetos que 

ampliaram o uso da pris�o restringiam a atua��o do juiz, salvo aqueles que disciplinavam o 

monitoramento eletr�nico. Em s�ntese, pode-se dizer que, nos projetos estudados, a sele��o de 
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alternativas �s penas de pris�o pelo legislador vem acompanhada de maior margem para o juiz 

atuar na determina��o da pena.

2.4. Considerações finais

A realiza��o de um levantamento emp�rico de proposi��es legislativas permitiu 

identificar as principais propostas para a elabora��o de normas penais - especificamente sobre 

gest�o da san��o, assim como as ideias que justificam tais propostas.

Neste cap�tulo, os dados apresentados mapeiam a atividade legislativa sobre a 

mat�ria.

O longo per�odo de abrang�ncia da pesquisa – 26 anos e seis legislaturas – e o 

n�mero expressivo de 200 proposi��es analisadas indicam algumas tend�ncias presentes em 

todos os anos, independentemente de legislaturas, plataformas eleitorais ou parlamentares.

A primeira constata��o � a abordagem, quase exclusiva, do uso da pena de pris�o. 

A maior parte das propostas (75% do total de 265 propostas) cria mecanismos para prolongar 

o tempo de perman�ncia do condenado dentro do c�rcere, por meio da restri��o ou veda��o � 

aquisi��o de direitos subjetivos. Mesmo as propostas que pretendem reduzir a exclus�o social 

do condenado est�o, em sua maioria, fundadas na sele��o da pena de pris�o. Estas propostas 

concentram-se na possibilidade de reduzir a pena de pris�o pelo estudo (9,4% do total de 265

propostas). Pode-se dizer que, de certa forma, elas pretendem criar medidas paliativas � 

exclus�o, mas ainda est�o atreladas � san��o prisional como �nica resposta poss�vel. 

As propostas alternativas � pris�o, que ampliam as hip�teses de concess�o da 

suspens�o condicional da pena, de indulto ou de penas alternativas s�o escassas e, das 

propostas existentes, poucas trazem inova��es � legisla��o criminal em vigor. Neste sentido, 

merece destaque o PLC 4.655/2009, que caracteriza como “sobrepena” as situa��es 

degradantes, como superpopula��o, maus tratos, tortura e assist�ncia m�dica e, uma vez 

constatada tal situa��o, o condenado pode requerer redu��o da sua pena.

Por outro lado, algumas proposi��es que agravam a condi��o do condenado s�o 

marcadas pelo recurso �s san��es corporais. Para al�m do aumento das san��es prisionais, 

prop�em a doa��o compuls�ria de �rg�os ou de sangue, a obrigatoriedade de castra��o 
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qu�mica e imposi��o de penas cumulativas � pris�o, com o ressarcimento dos danos causados 

ou dos custos de manuten��o do condenado dentro do sistema penitenci�rio.

Ainda que este ponto tenha sido abordado brevemente, foi poss�vel constatar que 

a valoriza��o da pena de pris�o � uma op��o do legislador, que exclui o juiz do processo 

decis�rio de avaliar as circunst�ncias concretas. Pode-se dizer que � uma decis�o do 

legislador, e ao juiz cabe transmiti-la ao condenado. Por outro lado, as propostas que visam � 

redu��o do tempo de perman�ncia da pris�o recorrem ao juiz para definir requisitos para 

cumprimento de penas alternativas, avaliar as hip�teses de amplia��o de direitos subjetivos ou 

responsabilizar-se pela integridade f�sica e moral do condenado. Este � o caso do PLC

5.478/2001, que cria a responsabilidade do juiz de zelar pela lota��o do estabelecimento 

prisional e criar vagas por meio da libera��o de outros condenados.

Mas, em geral, a t�nica dos projetos � o recurso � pris�o. Nas proposi��es que 

ampliam a exclus�o social, prevalece o racioc�nio num�rico ou fracion�rio para imposi��o de 

pena. Se um crime � considerado de maior gravidade, o condenado poder� (i) ter todos os 

direitos subjetivos vedados (imposi��o de cumprimento integral em regime fechado, por 

exemplo), (ii) ter alguns direitos subjetivos vedados (veda��o de indulto, fian�a ou sursis, por 

exemplo), (iii) cumprir mais requisitos ou maior tempo de pris�o para alcan�ar seus direitos. 

E neste momento paira a discuss�o fracion�ria do quanto de pena de pris�o deve 

ser cumprido para que o condenado fa�a jus � liberdade: �, ⅓, ⅔, ⅖, ⅗, ⅘? Nenhuma 

proposta neste sentido indicou o porqu� da escolha de um quociente em detrimento do outro. 

Aos que defendem a veda��o de qualquer direito, o debate n�o � num�rico, apenas repressivo. 

Na s�ntese de um argumento em uma justifica��o pelo fim do instituto do livramento 

condicional: “isso n�o seria justi�a inteira, no m�ximo dois ter�os de justi�a”.

Em s�ntese, a san��o prisional � a que est� presente na grande maioria das 

proposi��es, seja para ampliar ou para reduzir o tempo de perman�ncia do condenado. 

Durante o per�odo analisado, a produ��o legislativa sobre gest�o da san��o torna-se mais 

intensa a partir de 1999 e, junto com este crescimento, o recurso � pena de pris�o. 

Esta tend�ncia tamb�m se reflete nos autores das proposi��es, e n�o � poss�vel 

indicar diferen�as substanciais entre propostas elaboradas na C�mara dos Deputados ou do 

Senado Federal. Contudo, pode-se perceber que as proposi��es de iniciativa de algumas 

comiss�es (CPIs e CLP) apresentam justifica��es mais elaboradas em rela��o �s demais. 

Muito provavelmente s�o frutos de uma reflex�o maior sobre o tema em quest�o. As

proposi��es oriundas do Poder Executivo tamb�m podem ser consideradas mais complexas 
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àquelas criadas dentro do Parlamento. Estas propostas caracterizam-se pela maior densidade 

das justificações e as referências a argumentos empíricos, práticas legislativas de outros países 

ou decisões judiciais. Por outro lado, o conteúdo das proposições do Executivo, ao menos no 

que se refere à gestão da sanção, é mais do mesmo para impor aumento de frações prisionais 

mínimas e remição da pena pelo estudo.

Dado este contexto, não surpreende que os cinco estados cujos representantes 

mais distribuíram propostas sobre gestão da sanção representam 69% da população carcerária 

do país, e mais de 30% do total de investimentos em todo o período para todos os estados da 

federação. Ainda que não seja possível fazer uma correspondência direta entre estas variáveis, 

não é exagero dizer que a opção legislativa pela prisão continuará a refletir no aumento da 

população carcerária e em maiores investimentos para a manutenção do sistema penitenciário.

A profusão legislativa na elaboração de normas penais não reflete o número de 

leis aprovadas. Durante todo o período, apenas seis leis foram aprovadas, de um total de 200 

proposições (3% do total). Destas leis, apenas uma delas não impõe mais critérios à saída da 

prisão, a que institucionalizou a remição pelo estudo.

A partir deste mapeamento inicial, os dois próximos capítulos contêm uma 

análise de dois conceitos-chave deste trabalho, a gestão da sanção e a individualização da 

pena. Estas ideias estão presentes neste capítulo e foram brevemente apresentadas. No 

Capítulo 3 a gestão da sanção é estudada a partir de uma análise qualitativa deste material 

empírico, de forma a compreender a dinâmica na relação entre legislador e juiz no momento 

de cumprimento da pena. 
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3. GESTÃO DA SANÇÃO

SUM�RIO. 1. A JURISDICIONALIZA��O DA EXECU��O PENAL ▪OS DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE A 

ATUA��O DO JUIZ NA GEST�O DA SAN��O; 2. PROPOSI��ES LEGISLATIVAS SOBRE GEST�O DA 

SAN��O ▪ PROPOSI��ES LEGISLATIVAS PELA REDU��O DA MARGEM  DE ATUA��O JUDICIAL ▪
PROPOSI��ES LEGISLATIVAS PELO AUMENTO DA MARGEM DE ATUA��O JUDICIAL

Este cap�tulo apresenta algumas reflex�es sobre a divis�o de tarefas entre 

legislador, juiz e administrador penitenci�rio em mat�ria de cumprimento de pena privativa de 

liberdade. Para tanto, promove-se uma sistematiza��o dos principais arranjos desta divis�o de 

tarefas na legisla��o criminal e, ao final, s�o analisadas qualitativamente proposi��es 

legislativas que intentam alterar os arranjos institucionais desenhados pela Lei de Execu��o 

Penal, especialmente quanto � atua��o do juiz no cumprimento da pena.

Ao longo deste cap�tulo ser� adotado o conceito de gest�o da san��o para designar 

a divis�o de tarefas entre legislador, juiz e administrador penitenci�rio na escolha da san��o, 

da quantidade e da forma de cumprimento da pena pelo condenado104. A seguir, s�o 

realizados alguns esclarecimentos iniciais sobre a gest�o da san��o e o esquema conceitual no 

qual se insere.

No sistema jur�dico brasileiro a imputa��o de responsabilidade e a decis�o sobre 

uma san��o ao indiv�duo que comete uma conduta contr�ria � lei devem ser precedidas por 

um procedimento pr�vio. O acusado ser� assegurado de direitos e garantias, como n�o se 

incriminar, ter oportunidade de defesa e de ser defendido e ser presumido inocente at� o 

encerramento do procedimento. 

A figura abaixo � uma representa��o do processo penal brasileiro. A linha em 

vermelho indica o procedimento regulado por normas processuais que, ao final, culminar� na 

senten�a penal (condenat�ria ou absolut�ria). Neste momento pode haver, ou n�o, uma 

decis�o de imputa��o de responsabilidade ao indiv�duo (bloco vermelho). Caso haja uma 

decis�o pela imputa��o de responsabilidade (condena��o do acusado), o juiz dever� decidir 

sobre a san��o, determinando sua quantidade e qualidade (bloco azul).

104 As ideias sobre gest�o da san��o pertencem � elabora��o te�rica desenvolvida por Machado e Pires (2011) ao 
apresentar um esquema conceitual que sistematiza as no��es de imputa��o, san��o, decis�o e processo. Estas 
reflex�es s�o livremente reproduzidas aqui.
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Figura 2 - Representação do processo penal brasileiro

Fonte: MACHADO e PIRES, 2011.

A decis�o sobre a imputa��o caracteriza-se por ser o resultado sobre um evento 

passado que � reconstru�do por um procedimento judicial. Esta decis�o � imut�vel, e s� pode 

ser alterada em situa��es excepcionais, como o surgimento de novas provas sobre o fato 

criminoso, por exemplo. Esta decis�o, na maior parte das vezes, ser� pela condena��o ou pela 

absolvi��o do acusado, ou seja, pelo reconhecimento positivo ou negativo da autoria ou da 

ocorr�ncia do crime sob julgamento105.

A decis�o da san��o, por sua vez, � o “resultado da observa��o de um evento 

passado, de um conjunto de circunst�ncias do presente e de uma expectativa em rela��o ao 

futuro”. Assim, pode-se impor uma san��o a partir de circunst�ncias passadas e presentes com 

o intuito de se alcan�ar uma determinada finalidade. Como o objetivo da san��o � futuro, a 

decis�o � mut�vel, pois precisa ser revista e modificada periodicamente. Outra caracter�stica � 

sua multiplicidade, dado que esta decis�o � composta por diversos elementos e etapas para se 

determinar a quantidade e a qualidade da pena (MACHADO e PIRES, 2011).

A decis�o sobre a imputa��o compreende o pronunciamento do juiz sobre (i) a 

ocorr�ncia de determinado fato; (ii) a viola��o da norma penal e (iii) a autoria deste fato por 

uma pessoa. A decis�o sobre a san��o decorre de uma opera��o matem�tica em que o 

legislador estabelece os crit�rios a serem seguidos pelo juiz para a escolha da san��o, a 

quantidade e a forma de cumprimento106. “A decis�o sobre a san��o tem assumido a forma de 

105 Vale ressaltar o sistema criminal brasileiro admite senten�as judiciais para interna��o de adolescentes em 
conflito com a lei (Lei n.� 8.069/1990, art. 106 e ss.) ou para pessoas consideradas inimput�veis (CP, art. 96 e ss. 
e CPP, art. 386, par�grafo �nico, III).
106Os dispositivos sobre gest�o da san��o no C�digo Penal de 1984 constam no Ap�ndice D.

LEI

DECISÃO sobre a IMPUTAÇÃO DECISÃO sobre a SANÇÃO

Pol�cia Tribunal Gest�o da San��o

“Senten�a Condenat�ria”
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uma mera consequência da decis�o sobre a imputa��o” (grifos originais) (MACHADO e 

PIRES, 2011).

A decis�o sobre a san��o marca o in�cio de um novo procedimento, denominado 

de gest�o da san��o. Este procedimento consiste em sucessivas decis�es de diferentes atores 

sobre a quantidade e qualidade da san��o criminal, e pode se iniciar ap�s a primeira decis�o 

sobre a san��o e prolongar-se at� a extin��o da pena, enquanto os efeitos da reincid�ncia 

persistirem. A gest�o da san��o tamb�m pode ser dividida em etapas, n�o necessariamente 

sucessivas, como o cumprimento da san��o dentro do estabelecimento prisional, em meio 

aberto (“per�odo de prova” do condenado) e ap�s a extin��o da pena.

A seguir s�o apresentados os principais diplomas legislativos que traziam regras 

sobre a gest�o da san��o. Esta sistematiza��o concentra-se na compreens�o de como a 

legisla��o regulou as atribui��es judiciais e administrativas em fase de cumprimento de pena.

Para tanto, o estudo retoma os principais textos legais editados a partir da legisla��o criminal 

do Imp�rio at� a edi��o da Lei dos Crimes Hediondos, primeira lei editada ap�s a LEP que 

introduziu profundas altera��es no desenho da gest�o da san��o.
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3.1. A jurisdicionalização da execução penal

Por mais de um s�culo a legisla��o criminal brasileira disciplinou, separadamente 

e de forma n�o-integrada as esferas de atividade do sistema criminal, quais sejam, a cria��o de 

normas, aplica��o e cumprimento das penas. Em diversos momentos os textos normativos 

editados conflitavam com valores e interesses presentes em diplomas vigentes, quando n�o 

implicavam em antinomia e contradi��o legal. 

O esquema conceitual apresentado acima representa um exemplo desta situa��o, 

com a separa��o entre a regula��o do procedimento de imputa��o de responsabilidade 

(“processo de conhecimento”) do procedimento de gest�o da san��o (“processo de execu��o 

da pena”). Os direitos e garantias do acusado assegurados no procedimento de imputa��o de 

responsabilidade n�o se estendiam ao condenado. 

O procedimento para imputa��o de responsabilidade estava regido pelo princ�pio 

da legalidade, na medida em que o arb�trio do Estado no poder de punir era limitado pela 

previs�o legal de crimes e penas. Al�m disso, a verifica��o dos crimes e aplica��o da san��o 

exige um processo judicial fixado em lei (FRANCO, 1986, p. 98).

Por outro lado, o momento de cumprimento de pena era concebido como uma 

rela��o especial de poder, situa��o na qual o condenado era visto como um objeto da 

Administra��o. Ao condenado n�o era reconhecido nenhum direito subjetivo exig�vel em face 

da administra��o. A rela��o especial de poder significava “uma concep��o de 

discricionariedade, como um dom�nio da n�o legalidade, como um mundo em que a 

Administra��o s� presta homenagem aos imperativos da conveni�ncia e oportunidade” 

(ROGRIGUES, 1982, p. 49).

A necessidade de garantir a seguran�a do indiv�duo frente ao Estado, que serve de 

fundamento ao princ�pio da legalidade, exige que os direitos e deveres entre condenado e 

Administra��o penitenci�ria sejam protegidos por lei, como exig�ncia do Estado de Direito. O 

controle de legalidade do cumprimento da pena privativa de liberdade se imp�s � medida que 

se reconheceu que esta atividade n�o est� subtra�da do sistema geral de legalidade (FRANCO, 

1986, p. 104).

Em s�ntese, a incid�ncia do princ�pio da legalidade na gest�o da pena condiciona a 

rela��o entre condenado e Estado ao alcance do direito, momento no qual o condenado 

preserva todos os direitos que n�o foram atingidos pela senten�a condenat�ria.
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Como atividade estatal, a o cumprimento de pena deve estar sujeito ao controle 

legislativo, administrativo e jurisdicional. O controle legislativo decorre da edi��o de normas 

que determinam os direitos e deveres dos condenados, o procedimento para aplica��o das 

san��es, assim como lugar, tempo e forma de cumprimento e as autoridades competentes para 

os atos de cumprimento da pena. O controle administrativo se faz por meio da fiscaliza��o 

cont�nua da Administra��o Penitenci�ria pelos �rg�os superiores. Por fim, o controle 

jurisdicional constitui-se na possibilidade de recorrer ao Poder Judici�rio nas hip�teses de 

viola��o de direitos e “pela pr�pria indispensabilidade do processo para o desenvolvimento da 

execu��o” (CASTILHO, 1988, p. 39).

Neste sentido, a interven��o do juiz � uma consequ�ncia obrigat�ria do princ�pio 

da legalidade no cumprimento da pena, uma vez que deve assegurar a aplica��o da lei e a 

observ�ncia dos direitos e interesses do condenado. Contudo, as formas e a extens�o de cada 

controle variaram conforme a �poca e o lugar. A partir da segunda metade do s�culo XX, 

ganhou relevo o debate sobre o controle jurisdicional da execu��o penal.

At� a d�cada de 1970, os tribunais estadunidenses adotavam uma pol�tica de n�o-

interfer�ncia na administra��o penitenci�ria, excluindo-a do controle judicial (hands-off 

doctrine). Uma decis�o de 1962 dizia que os “tribunais t�m nenhum poder para supervisionar 

a administra��o penitenci�ria ou interferir nas regras ou regulamentos penitenci�rios” 107. No 

in�cio dos anos 1970, recorrentes decis�es da Suprema Corte Norte-Americana implicaram no 

abandono deste posicionamento, por entender que a interfer�ncia judicial era poss�vel para 

garantir direitos constitucionais.

No Congresso Internacional de Direito Penal de Paris (1937) reafirmou-se a ideia 

segundo a qual o princ�pio da legalidade exige interven��o da autoridade judici�ria no 

cumprimento da pena, por meio da supervis�o em estabelecimentos penitenci�rios e dotada de 

poder de decis�o relativo quanto � dura��o das penas. Contudo, manteve-se a ressalva de que 

a administra��o penitenci�ria deveria ter conservada sua autonomia e independ�ncia na sua 

atua��o.

No Brasil parte do debate sobre a interven��o judicial na gest�o da san��o foi 

pautada pela quest�o da “natureza jur�dica da execu��o penal”.  Os processualistas brasileiros, 

influenciados pela doutrina italiana, divergiam se esta atividade teria natureza administrativa, 

jurisdicional ou mista.108

107 Tradu��o livre. Apud FRAGOSO, 1980, p. 19.
108 Segundo Castilho, este debate foi marcado pela confus�o no emprego de termos amb�guos como 
jurisdicionalizar, jurisdi��o e administra��o. Segundo a autora, “jurisdicionalizar” significa adotar um 
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Por outro lado, juristas como Alberto Silva Franco e Ela Wiecko de Castilho 

refor�am que a interven��o judicial no cumprimento de pena � uma consequ�ncia do princ�pio 

da legalidade penal, de forma que determinar a natureza jur�dica n�o � fundamental para a 

aplica��o do princ�pio da legalidade. O reconhecimento da natureza administrativa n�o 

implica em negar ou subtrair do controle dos atos pelo Poder Judici�rio (FRANCO, 1986 e 

CASTILHO, 1988).

Desde 1930, projetos e anteprojetos de c�digo penitenci�rio foram elaborados no 

Brasil como tentativas de regular a forma de cumprimento das san��es prisionais. At� 1984, 

com a edi��o da Lei de Execu��o Penal, a maior parte das regras relativas ao cumprimento 

das penas era editada por �rg�os administrativos, esfera na qual o juiz intervinha 

pontualmente. 

A necessidade de editar regras gerais sobre a gest�o da san��o prisional e a 

afirma��o do direito de execu��o penal como disciplina cient�fica aut�noma109 foram fatores 

que contribu�ram para a elabora��o de projetos e anteprojetos de c�digo penitenci�rio no 

Brasil.

A primeira iniciativa surgiu com o anteprojeto de C�digo Penitenci�rio da 

Rep�blica, elaborado por Comiss�o integrada por C�ndido Mendes de Almeida, Jos� Gabriel 

Lemos e Antonio Carrilho. A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional, mas, devido

ao in�cio do Estado Novo (1937-1945), as Casas entraram em recesso e o texto n�o foi 

apreciado. 

Com base no dispositivo constitucional, que estabeleceu a compet�ncia da Uni�o 

para legislar sobre normas gerais do regime penitenci�rio (CF/1934, art. 5.�, inciso XIX, 

al�nea c), um novo anteprojeto foi elaborado. Em abril de 1957, a comiss�o presidida por 

Oscar Stevenson apresentou ao Ministro da Justi�a o anteprojeto de C�digo Penitenci�rio, 

com normas gerais sobre o tema, mas n�o chegou a ser revisado pelo Minist�rio da Justi�a.

procedimento conforme o modelo jurisdicional. “Fica impl�cita a ideia de uma atividade, � qual se confere os 
caracteres de jurisdicionalidade, prescindindo da exist�ncia das presum�veis premissas substanciais da 
jurisdi��o” (CASTILHO, 1988, p. 41)
109Vale ressaltar a exist�ncia de in�meros debates sobre a autonomia cient�fica do direito de execu��o penale a 
terminologia a ser adotada. Este trabalho adota a linguagem utilizada na Exposi��o de Motivos da Lei de 
Execu��o Penal de 1984, que indica, de forma expressa, a autonomia do direito de execu��o penal e a 
impossibilidade de sua inteira submiss�o ao direito penal e ao direito processual penal: “O Projeto reconhece o 
car�ter material de muitas de suas normas. N�o sendo, por�m, regulamento penitenci�rio ou estatuto do 
presidi�rio, evoca todo o complexo de princ�pios e regras que delimitam e jurisdicionalizam a execu��o das 
medidas de rea��o criminal. A execu��o das penas e das medidas de seguran�a deixa de ser um Livro de C�digo 
de Processo para ingressar nos costumes jur�dicos do Pa�s com a autonomia inerente � dignidade de um novo 
ramo jur�dico: o Direito de Execu��o Penal” (Exposi��o de Motivos n.� 213, de 9 de maio de 1983, Di�rio do 
Congresso Nacional de 9 de mar�o de 1984).
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Nos anos 1960, o governo J�nio Quadros estabeleceu como meta primordial a 

adequa��o dos principais textos legais �s transforma��es ocorridas no Brasil do p�s-guerra. 

Para tanto, os juristas Nelson Hungria, H�lio Tornaghi e Roberto Lyra foram convidados para 

redigir anteprojetos de C�digos Penal, de Processo Penal e de Execu��es Penais, 

respectivamente. 

Ap�s a eclos�o do regime militar, em 1964, as mat�rias relativas aos anteprojetos 

de C�digo Penal e de Processo Penal continuaram em discuss�o em f�runs acad�micos e em 

�rg�os de classe. Contudo, a mat�ria de execu��o penal n�o foi mais objeto de debates, pois 

Roberto Lyra se desligou das comiss�es revisoras do projeto, e o anteprojeto n�o foi mais 

discutido (FRAGOSO, 1971, p.9) 110.

Em 1970, o Anteprojeto de C�digo de Execu��es Penais de Benjamin Moraes 

Filho � apresentado e encaminhado � revis�o por Comiss�o integrada por Jos� Frederico 

Marques, Jos� Salgado Martins e Jos� Carlos Moreira Alves. A proposta era uma rea��o � 

suposta impossibilidade de se editar uma lei federal sobre cumprimento de pena.111 Enquanto 

o texto passava por revis�o no Minist�rio da Justi�a, foram promovidas diversas tentativas de 

reforma legislativa do sistema de penas brasileiro, sem que o projeto fosse levado � 

aprecia��o do Congresso.

Os diferentes projetos e anteprojetos refletiram as distintas orienta��es te�ricas de 

cada �poca e, em alguma medida, influenciaram o texto elaborado para a LEP. Bastante 

distintos entre si, alguns projetos previam, al�m de regras penitenci�rias, normas sobre gest�o 

da san��o.  

At� meados dos anos 1970, somente uma lei havia sido editada sobre gest�o da 

san��o. A Lei n.� 3.274/1957compilou normas gerais acerca do regime penitenci�rio de 

conte�do program�tico e organizacional, inspiradas nas “Regras M�nimas para Tratamento 

dos Presos” da ONU (1955). 

A elabora��o de um c�digo penitenci�rio e a defini��o das atribui��es judiciais no 

cumprimento da pena foi objeto de uma intensa mobiliza��o no per�odo. Os debates sobre o 

110 Na justifica��o de seu anteprojeto, Roberto Lyra explicita a op��o de atribuir a gest�o da san��o ao juiz. “O 
centro de gravidade do Anteprojeto � o juiz respons�vel pela execu��o. Atualmente [refer�ncia ao CPP] 
atribuem-lhes os fins sem os meios. A jurisdicionalidade conduzir� � humanidade, � legalidade, � 
responsabilidade”. (1963, p. 23). Sobre as tarefas ao juiz no anteprojeto de Roberto Lyra, ver Ap�ndice C deste 
trabalho.
111Este dado � trazido na exposi��o de motivos do anteprojeto: “assim, � luz do direito constitucional do Brasil, 
consoante as melhores aprecia��es hermen�uticas e vistos os subs�dios do direito constitucional comparado n�o 
h� como impugnar a legitimidade da iniciativa da Uni�o para editar um c�digo nacional de execu��es penais” 
(Apud DOTTI, 1991, p. 248).
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tema tiveram a contribui��o de importantes eventos acad�micos da �poca112, que discutiram a 

reforma do sistema de penas e a formula��o de um C�digo de Execu��es Penais, por meio de 

uma pol�tica penitenci�ria do pa�s adequada aos novos conceitos de execu��o penal do mundo 

moderno. Al�m disso, foi objeto de debate o uso indiscriminado da pena de pris�o e a 

possibilidade de introduzir penas n�o-prisionais na legisla��o, a institucionaliza��o da pris�o-

albergue e a limita��o da san��o prisional aos crimes considerados de maior gravidade ou aos 

condenados “perigosos” (CINTRA J�NIOR, 1995, p. 117).

Embora estes debates exijam um estudo mais aprofundado, � evidente a 

preocupa��o em se criar leis compat�veis com a realidade carcer�ria brasileira. 

Especificamente no que diz respeito ao cumprimento da pena, havia a preocupa��o em 

aumentar as atividades do juiz, atribuindo mais poderes para a individualiza��o da pena e 

eliminar a pena m�nima113.

Em 1975, foi instalada, na C�mara dos Deputados, a Comiss�o Parlamentar de 

Inqu�rito do Sistema Penitenci�rio (CPI) destinada a proceder ao levantamento da situa��o 

dos pres�dios brasileiros e das pol�ticas penitenci�rias. Na conclus�o dos trabalhos, o relator 

da CPI destacou in�meras prioridades a serem consideradas para a reformula��o do sistema 

penitenci�rio. As principais sugest�es formuladas sugeriam a amplia��o do instituto da 

112 Dos eventos que ocorreram no per�odo, merecem destaque:

• IV Congresso Nacional de Direito Penal e Ci�ncias Afins (1970): que teve como objeto de discuss�o o 
C�digo Penal de 1969, o anteprojeto do C�digo de Processo Penal (de Jos� Frederico Marques) e o anteprojeto 
de C�digo de Execu��o Penal (de Benjamin Moraes Filho). Uma das teses aprovadas, de Ren� Ariel Dotti, versa 
sobre os problemas da execu��o da pena privativa de liberdade e, ao final, conclui pela necessidade da 
“elabora��o urgente de C�digo das Execu��es Penais”, no qual o processo de execu��o dever� ser “submetido ao 
indispens�vel e cont�nuo controle jurisdicional” (DOTTI, 1970, p. 205).

• Mo��o de Nova Friburgo (1971): � o resultado do I Encontro Nacional de Secret�rios de Justi�a e 
Presidentes de Conselhos Penitenci�rios, era composta por documentos que denunciavam o uso excessivo da 
pris�o, quer como pena quer como medida cautelar processual. Os trabalhos renderam em um anteprojeto, que 
propunha, entre outras medidas, a inclus�o da interdi��o de direitos como san��o principal e institui��o de 
regimes fechado e aberto.

• Mo��o de Goi�nia I (1973): � o resultado do Semin�rio de Direito Penal e Criminologia, coordenado 
pelo professor Lic�nio Leal Barbosa. A partir das conclus�es do evento, propostas foram incorporadas � reda��o 
do projeto que resultou na Lei n.� 6.416/77, dentre as quais, a aplica��o de medidas substitutivas da pris�o, com a 
ado��o do regime de pris�o aberta atrav�s da pris�o-albergue para os condenados de escassa ou nenhuma 
periculosidade e a amplia��o dos institutos do perd�o judicial, do sursis, do livramento condicional (DOTTI, 
2003, p. 361).  

• V Congresso de Direito Penal e Ci�ncias Afins (1975): realizou-se em S�o Paulo, no qual foram 
aprovadas, entre outras, conclus�es acerca da formula��o de um c�digo de execu��es penais e o papel do juiz na 
execu��o da pena. Nos termos da conclus�o n�mero 15. “A execu��o da pena deve ser feita sob um sistema 
interacionista, din�mico e que garanta maiores poderes ao juiz na individualiza��o concreta da pena, com efetiva 
fiscaliza��o jurisdicional e que proteja todos os direitos da pessoa humana n�o-atingidos pela san��o”.
113 Neste sentido � uma das conclus�es do V Congresso de Direito Penal e Ci�ncias Afins (1975): “16.� - A 
dura��o da pena pode ser reduzida na fase de execu��o por for�a da preven��o especial, corrigindo-se os erros de 
valoriza��o do grau de desadapta��o do condenado, n�o ficando o ju�zo da execu��o adstrito ao grau m�nimo”.
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suspens�o condicional da pena e o incentivo ao uso de san��es n�o-prisionais. As conclus�es 

indicam, de forma expressa, a necessidade de regular as atividades administrativa e judicial 

em fase de cumprimento de pena:

O C�digo atender� a todos os problemas relacionados com a execu��o penal, 
equacionando mat�rias pertinentes aos organismos administrativos, � interven��o 
jurisdicional e, sobretudo, ao tratamento penal em suas diversas fases e est�gios, 
demarcando os limites penais de seguran�a. Retirar�, em suma, a execu��o penal do 
hiato de legalidade em que se encontra.114

Oito anos mais tarde � aprovada a Lei de Execu��o Penal, que introduziu a 

execu��o penal no �mbito da legalidade por meio do controle jurisdicional. A LEP regula a 

interven��o judicial por meio de um procedimento no qual o condenado � titular de direitos 

p�blicos subjetivos e tem asseguradas as garantias jurisdicionais do devido processo legal 

durante todo o cumprimento da pena, onde o juiz n�o pode eliminar direitos subjetivos, sem 

consultar previamente Minist�rio P�blico e condenado.  

3.1.1. Os dispositivos legais sobre a atuação do juiz na gestão da sanção

Este t�pico sistematiza os principais diplomas legislativos que, em alguma 

medida, regularam a gest�o da san��o ou a atua��o do juiz ao longo do cumprimento da 

pena115. Cada item detalha as principais normas existentes na legisla��o criminal brasileira a 

partir de 1830, de acordo com o tipo de atribui��o definida por lei ao juiz.

As fontes prim�rias deste levantamento s�o leis federais ou decretos a partir de 

1830 at� a edi��o da Lei dos Crimes Hediondos 116. A justifica��o para este recorte temporal 

inicial � a identifica��o, j� na legisla��o criminal do Imp�rio, da figura do “juiz de execu��es” 

114 Di�rio do Congresso Nacional, supl. Ao n. 61, de 4 de junho de 1976, p. 009.
115Os Ap�ndices B, C e D sistematizam as principais regras sobre gest�o da san��o nas Constitui��es Federais 
brasileiras, nos projetos e anteprojetos de c�digo penitenci�rio e lei de execu��o penal e nos C�digo Penais.
116 Neste primeiro momento, n�o foi poss�vel analisar os anteprojetos de C�digo Penitenci�rio, poiso grande 
volume de informa��es em cada anteprojeto inviabilizou um estudo aprofundado de cada proposta. Ainda assim, 
no Ap�ndice C consta um quadro comparativo entre a reda��o de todos os anteprojetos e da LEP sobre os 
seguintes temas: objetivos da execu��o penal, atribui��o legislativa da Uni�o Federal; direitos do condenado; 
classifica��o e individualiza��o da pena; tarefas do juiz; progress�o de regime; livramento condicional; 
suspens�o da execu��o da pena; tarefas do administrador e objetivo do trabalho dentro da pris�o.
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em normas processuais penais. O recorte final � a Lei dos Crimes Hediondos, que alterou de 

forma substantiva a atua��o do juiz na gest�o da san��o imposta ao condenado por crime 

hediondo.

Entre 1830 e 1890, foram considerados como fontes o C�digo Criminal do 

Imp�rio (1830) e C�digo de Processo Penal (1832), a Lei n.� 261/1841 e Regulamento n.� 

120/1942, que reformaram o C�digo de Processo Penal. A partir de 1890 foram analisados os 

diplomas editados pela Uni�o Federal que entraram em vigor, como leis, decretos-lei e alguns 

decretos. O C�digo Penal de 1969, que promulgado nunca entrou em vigor, e a Lei n.� 

1.819/1978 do Estado de S�o Paulo tamb�m constituem este levantamento legislativo. 

Subsidiariamente, refer�ncias doutrin�rias s�o pontuadas ao longo do texto, com o fim de 

esclarecer enunciados normativos nos momentos de cria��o e aplica��o da lei.

3.1.1.1. A aus�ncia de regras gerais sobre gest�o da san��o

Do C�digo Criminal do Imp�rio (1830) at� a edi��o dos C�digos Penal e de 

Processo Penal (1941), a legisla��o editada pela Uni�o Federal trazia poucas disposi��es 

relativas � atua��o do juiz no acompanhamento da pena privativa de liberdade.

No C�digo de 1830, as indica��es sobre o tema constam nas disposi��es 

relativas ao local de cumprimento da pena. A pena de pris�o simples (sem trabalhos for�ados) 

devia ser cumprida em pris�es p�blicas que oferecessem maior comodidade e seguran�a, e na 

maior proximidade poss�vel do local em que ocorreram os delitos, a ser determinado pelo juiz 

da senten�a. A al�nea do art. 48 ainda possibilitava ao juiz, em caso de pris�o simples de at� 

seis meses, determinar o cumprimento da pena em qualquer pris�o mais pr�xima da 

resid�ncia do r�u. 117

Quando o C�digo foi promulgado, n�o havia estabelecimentos com instala��es 

amplas para o trabalho do condenado. Por tal motivo, a previs�o do art. 49 do C�digo118

117“Art. 48. Estas penas de pris�o ser�o cumpridas nas pris�es publicas, que offerecerem maior commodidade, e 
seguran�a, e na maior proximidade, que f�r possivel, dos lugares dos delictos, devendo ser designadas pelos 
Juizes nas senten�as.

Quando por�m f�r de pris�o simples, que n�o exceda a seis mezes, cumprir-se-ha em qualquer pris�o, que haja 
no lugar da residencia do r�o, ou em algum outro proximo, devendo fazer-se na senten�a a mesma designa��o.”
118“Art. 49. Emquanto se n�o estabelecerem as pris�es com as commodidades, e arranjos necessarios para o 
trabalho dos r�os, as penas de pris�o com trabalho ser�o substituidas pela de pris�o simples, acrescentando-se em 
tal caso � esta mais a sexta parte do tempo, por que aquellas deveriam imp�r-se.”
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permitia a ao juiz a substitui��o da pena de pris�o com trabalho por pena de pris�o simples 

(acrescido de ⅙ do tempo a cumprir), enquanto n�o fossem criados estabelecimentos 

adequados para o cumprimento da pena. 

De acordo com Andrei Koerner, o sistema judicial herdado da metr�pole foi 

inteiramente reformulado. Nas leis da Justi�a de Paz, no C�digo Criminal e no C�digo de 

Processo Criminal foi adotada uma legisla��o liberal e descentralizadora, cujas figuras 

principais eram os ju�zes de paz e o tribunal do j�ri. Os poderes atribu�dos �s autoridades 

locais foram divididos pela reforma de 1841 (Lei n.� 261 de 03.12.1841 e Regulamento n.� 

120 de 18 de janeiro de 1842) entre magistrados profissionais e autoridades policiais 

nomeadas pelo governo central (KOERNER, 1998, p. 35/36). 

A partir de 1841, o Poder Judicial passou a ser composto em cada termo por um 

juiz municipal, um j�ri, um promotor p�blico, um escriv�o, das execu��es e oficiais de 

justi�a. Os ju�zes de direito era nomeados pelo imperador e tinham a garantia constitucional 

da vitaliciedade, mas sem inamovibilidade. Os delegados e sub-delegados eram nomeados 

pelo chefe de pol�cia. Este era escolhido dentre os desembargadores ou ju�zes de direito, que 

n�o podiam recusar o cargo. O chefe de pol�cia era hierarquicamente superior aos ju�zes de 

direito e ju�zes municipais, e exercia o comando da jurisdi��o criminal na prov�ncia, tendo ele 

pr�prio fun��es judiciais (KOERNER, 1998, p. 35/36).

Em rela��o ao cumprimento da pena de pris�o, o Regulamento n.� 120 dispunha 

que ap�s o tr�nsito em julgado da condena��o, os r�us estariam � disposi��o do juiz municipal 

respectivo (Regulamento n.� 120, art. 406119).

Ainda que n�o seja poss�vel afirmar como o juiz atuava de fato no cumprimento 

da pena de pris�o, percebe-se pelos textos legais que a atividade do juiz, em geral, “n�o era 

nem exclusiva nem predominantemente judicial” al�m de n�o haver qualquer edi��o de regras 

gerais do processo de execu��o (KOERNER, 1998, p. 35).120

Em 15 de outubro de 1890 foi publicado o I C�digo Penal da Rep�blica e, no que 

diz respeito �s regras sobre o cumprimento da pena, instituiu o livramento condicional na 

legisla��o criminal federal.

119 “Art. 406. Logo que as senten�as condemnatorias tiverem passado em julgado, ser�o os r�os postos � 
disposi��o do juiz municipal respectivo, em virtude de ordem por escripto do juiz de direito”.
120Ainda assim, pode-se dizer que, na �poca j� existia a previs�o legal da figura do “juiz das execu��es”. A Lei 
n.� 261/1941 indica a exist�ncia de um escriv�o privativo para os processos do j�ri e “execu��es criminais” (art. 
108) e o Decreto n.� 834 de 2 de outubro de 1851, ao regular as correi��es, menciona expressamente “Ao Juiz 
Municipal, e onde houver mais de hum ao das Execu��es Criminaes(...)” (art. 7.�).  Ao que parece, o juiz das 
execu��es criminais era um juiz municipal mas, at� o momento, n�o foram encontrados leis ou decretos 
regulando suas atribui��es. 
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De acordo com o artigo 51 do C�digo, o livramento condicional poderia ser 

concedido por ato do poder federal ou dos Estados, conforme a compet�ncia respectiva, por 

meio de proposta do chefe do estabelecimento penitenci�rio (vinculado ao Poder Executivo). 

A regula��o do instituto veio somente com o Decreto n.� 16.665 de 6 de novembro de 1924. 

3.1.1.2. Dos incidentes da execu��o � pris�o-albergue

O Decreto n. � 16.665/1924 determinava que o livramento condicional poderia ser 

concedido a todo condenado � pena de pris�o de at� quatro anos, desde que: (i) houvesse

cumprido mais da metade da pena; (ii) “ter tido o condenado, durante o tempo da pris�o, bom 

comportamento, indicativo da sua regenera��o”; (iii) ter cumprido pelo menos uma quarta 

parte da pena em penitenci�ria agr�cola ou em servi�os externos de utilidade p�blica.

Contrariamente ao disposto no C�digo Penal de 1890, o Decreto n.� 16.665 

determinou que o livramento condicional s� poderia ser concedido em senten�a proferida nos 

pr�prios autos do processo crime, “pelo juiz ou presidente do tribunal perante o qual tiver sido 

realizado o julgamento, em primeira ou �nica inst�ncia, ou pelo juiz das execu��es criminaes, 

onde o houver” [sic] (Decreto n.� 16.665, art. 8.�).

O juiz deveria definir as condi��es para que o livramento fosse concedido, tais 

como a submiss�o a um patronato, observ�ncia de certas regras de comportamento, proibi��o 

de morar em determinado lugar, absten��o de bebidas alco�licas, “ado��o de meio de vida 

honesto” e a repara��o do dano (Decreto n.� 16.665, arts. 9.� e 10.�).

A revoga��o do livramento condicional tamb�m era uma atribui��o do juiz que,

ao se constatar a pr�tica de nova infra��o penal, deveria ouvir o Conselho Penitenci�rio e 

decidir por mandar o condenado para o estabelecimento penitenci�rio durante ou ap�s 

processo criminal pela nova infra��o cometida (Decreto n.� 16.665, art. 19).

Interessante notar que havia veda��o expressa � concess�o do livramento 

condicional por “ato de qualquer autoridade administrativa”, “nem sem pr�via audi�ncia do 

Conselho Penitenci�rio, sendo nula de pleno direito e inexequ�vel a concess�o dada com 

preteri��o dessa formalidade” (Decreto n.� 16.665, art. 12).

Na mesma �poca, foi criado outro instituto que permitia ao juiz intervir no 

processo de cumprimento da pena. A suspens�o da execu��o da pena foi regulada pelo 
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Decreto n.� 16.588 de 6 de setembro de 1924. Em caso de primeira condena��o � pena de 

multa convers�vel em pris�o ou pena de pris�o de at� um ano, e “tratando-se de acusado que 

n�o tenha revelado car�ter perverso ou corrompido”, o juiz ou o tribunal poderia suspender a 

execu��o da pena, pelo prazo de dois a quatro anos em caso de crime ou um a dois anos em 

caso de contraven��o penal (Decreto n.� 16.588, art. 1.�).

A suspens�o da execu��o da pena s� poderia ser concedida uma vez, salvo se a 

primeira houvesse sido aplicada em processo de contraven��o, desde que “n�o revel[asse]

v�cio ou m� �ndole do acusado” (Decreto n.� 16.588, art. 6.�). O Decreto vedava a concess�o 

da suspens�o da pena nos crimes contra a honra e boa fama e contra a seguran�a da honra e 

honestidade das fam�lias (Decreto n.� 16.588, art. 6.�).

Estes institutos foram incorporados nos textos dos C�digos Penal e de Processo 

Penal. O C�digo Penal entrou em vigor por meio do Decreto-Lei n.� 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 e estabelecia novas regras e fra��o m�nima para o livramento condicional.

O livramento condicional poderia ser concedido pelo juiz � pena de reclus�o ou de 

deten��o superior a tr�s anos ao condenado, desde que: (i)houvesse cumprido mais de metade 

da pena, pelo condenado prim�rio e mais de tr�s quartos, pelo reincidente; (ii) “verificada a 

aus�ncia ou a cessa��o da periculosidade, e provados bom comportamento durante a vida 

carcer�ria e aptid�o para prover � pr�pria subsist�ncia mediante trabalho honesto” e (iii) 

“satisfeitas as obriga��es civis resultantes do crime, salvo quando provada a insolv�ncia do 

condenado” (CP/1940, art. 60).

Para a concess�o do livramento condicional era necess�rio parecer do Conselho 

Penitenci�rio e manifesta��o do diretor do estabelecimento prisional. A revoga��o tamb�m

era uma atribui��o do juiz, que poderia faz�-lo se o liberado cometesse novo crime ou 

contraven��o (imposta pena de pris�o) na vig�ncia do livramento ou se ele descumprisse 

quaisquer obriga��es constantes na senten�a condenat�ria (CP/1940, arts. 62 e 64).

Quanto � suspens�o da execu��o da pena, o C�digo determinou que ela deveria 

ser concedida na senten�a condenat�ria, desde que cumpridos tr�s requisitos: (i) condena��o �

pena de deten��o de at� dois anos ou reclus�o do menor de 21 ou maior de 60 anos � pena de 

at� dois anos; (ii) condenado prim�rio e (iii) “os antecedentes e a personalidade do 

sentenciado, os motivos e as circunst�ncias do crime autorizem a presun��o de que n�o 

tornar� a delinquir” (CP/1940, art. 57). O Livro V do C�digo de Processo Penal (Decreto n.� 

3.689, de 3 de outubro de 1941) regula de forma expressa a execu��o penal e o livramento 

condicional e a suspens�o condicional da pena, denominados de “incidentes da execu��o”.
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O C�digo trata como mat�rias de compet�ncia judicial os incidentes de execu��o, 

o controle sobre a interna��o em manic�mio judici�rio ou outro estabelecimento, delibera��o 

sobre a forma de pagamento da pena de multa, a comunica��o � autoridade competente sobre 

a imposi��o de pena acess�ria, o deferimento de reabilita��o, a imposi��o de medida de 

seguran�a e a fixa��o de normas de conduta durante o per�odo de liberdade vigiada (CPP, arts. 

668 e ss.). 

A atua��o do juiz deveria se estender a todo o cumprimento da pena, iniciado “s� 

depois de passar em julgado” a senten�a condenat�ria (CPP, art. 668). Por outro lado, o 

C�digo regulou apenas os requisitos formais para o in�cio e o fim da execu��o penal e regras 

dos incidentes da execu��o, sem pormenorizar as atribui��es de outros �rg�os, como diretor 

do estabelecimento prisional e do Conselho Penitenci�rio, diretamente envolvidos na gest�o 

da san��o.

Em 2 de outubro de 1957, entrou em vigor a Lei n.� 3.274, a primeira lei federal 

que disp�s regras gerais sobre o regime penitenci�rio. Origin�ria de um projeto de 1951, do 

deputado Carvalho Neto, a Lei contemplou normas program�ticas existentes na Constitui��o 

Federal de 1946 e nas Regras M�nimas das Na��es Unidas para o Tratamento dos Presos 

(1955). 

O diploma trouxe disposi��es sobre a classifica��o dos condenados (art. 1.�, 

inciso II) e determinou como norma geral de direito penitenci�rio “a individualiza��o das 

penas, de modo que a cada sentenciado, conhecida a sua personalidade, corresponda o 

tratamento penitenci�rio adequado” (art. 1.�, inciso I). Contudo, n�o trouxe nenhum 

dispositivo concreto sobre o modo pelo qual seria promovida tal classifica��o, al�m de n�o 

designar atribui��es ao juiz ou administrador penitenci�rio.

O conte�do da Lei n.� 3.274/1957 sofreu cr�ticas por n�o determinar san��es para 

a n�o-observ�ncia dos princ�pios e regras ali previstos. A aus�ncia de san��es ao 

descumprimento da lei � decorr�ncia, nas palavras de Dotti, de uma “supersti��o” de que a 

Uni�o n�o poderia editar regras espec�ficas sobre o regime penitenci�rio (CF/1946, art. 5.�, 

inciso XV, al�nea b). Esta interpreta��o constitucional foi “largamente utilizada nos anos 50 e 

60 como obst�culo a que o pa�s tivesse uma lei federal de execu��o” (DOTTI, 1991, p. 240).

Em 1963, Nelson Hungria apresentou anteprojeto de C�digo Penal que, dentre 

outras medidas, manteve a distin��o entre penas privativas de liberdade de reclus�o e 

deten��o (prevista no CP/1940). Al�m disso, apresentava disposi��es quanto � eleva��o do 

m�ximo da pena de reclus�o para 40 anos (art. 35, �1.�) e limites ao poder discricion�rio do 

juiz na aplica��o das agravantes e atenuantes (art. 55). 
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O anteprojeto tamb�m trazia algumas normas sobre cumprimento de pena, como 

disposi��es relativas ao trabalho e � separa��o dos condenados. No mais, o art. 41 dispunha 

que caberia ao CPP e ao C�digo das Execu��es Penais “a pormenorizada regulamenta��o dos 

estabelecimentos penais”. 

O C�digo Penal, outorgado em 1969 (Decreto-lei n.� 1.004, de 21 de outubro de 

1969) pela Junta Militar que governava o pa�s, nunca entrou em vigor121, embora tenha sido 

substancialmente alterado pela Lei n.� 6.016, de 31 de dezembro de 1973122.

Em sua reda��o original, o CP/1969 estabelecia como penas principais e reclus�o, 

deten��o e multa (art. 36), sendo que as penas de reclus�o e de deten��o deveriam ser 

cumpridas, sempre que poss�vel, em estabelecimentos separados ou em se��es especiais do 

mesmo estabelecimento. O cumprimento das penas deveria exercer “sobre o condenado uma 

individualizada a��o educativa, no sentido de sua recupera��o social” (art. 37). O �1.� do art.

37 fixava m�nimos e m�ximos gen�ricos: pena m�nima de um ano de reclus�o e m�ximo de 30 

anos e pena de deten��o m�nima de 15 dias e m�xima de 10 anos. Os tipos penais previstos na 

parte especial tamb�m continham penas m�nimas e m�ximas.

Durante o per�odo de vacatio legis, o CP/1969 sofreu cr�ticas dos juristas da 

�poca. No Semin�rio de Direito e Processo Penal (Belo Horizonte, 1974), por exemplo, 

concluiu-se pela amplia��o “[d] os poderes discricion�rios do Juiz, concedendo-se lhe

maiores alternativas para evitar a imposi��o da pena privativa da liberdade”. Como 

alternativa, sugere-se o maior uso do sursis, “a faculdade de redu��o da pena na fase de sua 

execu��o e a amplia��o dos casos de perd�o judicial” 123.

Em 24 de maio de 1977 a edi��o da Lei n.� 6.416 ampliou a atua��o do juiz 

regulada nos dispositivos do CPP e promoveu profundas modifica��es no setor de penas 

privativas de liberdade. Ainda para viger o CP/1969, o projeto origin�rio da Lei foi 

apresentado com o intuito de alterar o sistema de penas do CP/1940. 

121 O C�digo Penal teve in�cio da vig�ncia sistematicamente retardado, at� sua revoga��o decorrente da Lei n.� 
5.678 de 11.10.1978.
122A Lei n.� 6.016/73 promoveu reformas parciais no sistema de penas previsto no C�digo Penal de 1969, ao 
delimitar requisitos para a concess�o da pris�o-albergue e estabelecer os estabelecimentos apropriados para 
cumprimento da pena privativa de liberdade: estabelecimento fechado (de seguran�a m�xima) ou em 
estabelecimento aberto. A lei estabelece que as penas de pris�o “devem ser executadas de modo que exer�am 
sobre o condenado uma individualizada a��o educativa, no sentido de sua recupera��o social” (art. 37). Para a 
transfer�ncia do condenado do estabelecimento penal fechado para o aberto, bastaria a cessa��o ou diminui��o 
da periculosidade, independentemente de qu�rum m�nimo cumprido no regime anterior (REALE J�NIOR et. 
alli, 1985, p. 6).
123Seminário de Direito e Processo Penal, RDP n.� 15/16, p.91-92.
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A Lei tem origem dos trabalhos de um grupo de magistrados e procuradores de 

S�o Paulo - liderados por Manoel Pedro Pimentel - que formulou e encaminhou anteprojeto 

de novo sistema de penas ao Ministro da Justi�a Alfredo Buzaid, que n�o o encaminhou ao 

Congresso Nacional. (REALE J�NIOR, 1983, p. 26).

A partir deste anteprojeto, o senador Franco Montoro distribuiu projeto de lei que 

veio a se transformar na Lei n.� 6.416/1977. Sua elabora��o teve a contribui��o da Associa��o 

dos Advogados de S�o Paulo (AASP) que formulou v�rias emendas ao projeto (MONTORO, 

1973).

A Lei n.� 6.416 se insere em um contexto de ampla discuss�o entre os 

profissionais da �rea sobre a aplica��o de penas alternativas � priva��o de liberdade, e sua 

edi��o teve significa��o importante para a sistem�tica penal da �poca, ao criar dispositivos 

legais que privilegiaram a redu��o do uso da pena de pris�o. Dentre as reformas relacionadas 

� atua��o do juiz na gest�o da san��o, criou-se a possibilidade de concess�o de sursis ao 

apenado em reclus�o, a permiss�o de sa�da e sa�da tempor�ria aos condenados � pena 

privativa de liberdade e a institucionaliza��o da pris�o-albergue. 

A pris�o-albergue se concretizou, inicialmente, com os Provimentos do Conselho 

Superior da Magistratura do Estado de S�o Paulo (n.os XXV/66; XCII e XCIV/75) que 

institucionalizaram o instituto124. Na pris�o-albergue, o detento continuava a trabalhar e

124 De acordo com o que foi aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura em sess�o de 05 de agosto de 
1975, s�o requisitos e condi��es para o cumprimento de pena em pris�o albergue:

Art. 1.�. Aos condenados de nenhuma ou escassa periculosidade, poder� o juiz determinar que a pena privativa 
de liberdade seja cumprida sob o regime de pris�o-albergue:

1 – Desde o in�cio da execu��o, se a pena n�o for superior a tr�s anos de um dia;

2 – Ap�s cumpridos seis meses de pris�o, com bom comportamento, computado eventual tempo de pris�o 
provis�ria, se a pena n�o for superior a cinco anos.

3 – Ap�s cumprido 1/3 da pena em execu��o, com bom comportamento prisional, computado eventual tempo de 
pris�o provis�ria, nos demais casos ( O disposto nos incisos 1 e 2 n�o se aplicam aos condenados por crimes 
descritos nos arts. 155,157,158, 159 – artigos ligados a crimes contra o patrim�nio – do C�digo Penal, assim 
como aos condenados pelos crimes definidos no art. 281- tr�fico de entorpecentes).

A desobedi�ncia a esse regulamento representa o fim das regalias. Ser�o, contudo, normas obrigat�rias: A) 
proibi��o de trabalho noturno, de ingest�o de bebidas alco�licas e de ingresso em casas de jogos ou apostas, 
prost�bulos e outros lugares de duvidosa reputa��o; B) obrigatoriedade de perman�ncia, durante o repouso 
noturno e nos dias em que n�o houver trabalho, no local que lhe for designado para albergar-se; C) Sa�da do 
estabelecimento de albergamento pela manh� e retorno � noite, em todos os dias em que houver trabalho, em 
hor�rio fixado pelo juiz; D) sa�da para frequentar escolas, em per�odo noturno, em hor�rio que o juiz fixar�; E) 
satisfa��o da multa aplicada, das custas processuais e de eventual indeniza��o decorrente da infra��o praticada, 
salvo se tais quest�es j� houverem sido solucionadas nos autos prisionais; F) comparecimento trimestral, ou no 
per�odo que lhe for fixado, perante o ju�zo, comprovando o exerc�cio efetivo em seu emprego, mediante a 
apresenta��o de carteira de trabalho ou outro documento, assim como a satisfa��o de seus encargos familiares.
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cumpriria apenas a obriga��o de dormir e passar os fins de semana numa casa comum, sem 

vigil�ncia direta (PIMENTEL, 1978, p. 42).

Para Reale J�nior, os Provimentos do Conselho da Magistratura que criaram o 

instituto da pris�o-albergue podem ser considerados uma evolu��o na aplica��o do direito 

penal pelos tribunais. Isto porque, em compara��o com o descompasso dos textos legais, estes 

se encontravam alicer�ados na pena privativa de liberdade, ignorando a cria��o de “op��es 

que viabilizassem a humaniza��o do direito penal e a efetiva individualiza��o da pena” 

(REALE JUNIOR, 1983, p. 38). 125

A pris�o-albergue passou a exigir maior atua��o do juiz, seja para verifica��o dos 

pressupostos de sua concess�o, quando iniciado o cumprimento de pena em regime fechado, 

mas principalmente por meio de supervis�o permanente, no atendimento das regras a que 

estavam sujeitos os benefici�rios deste regime (GRINOVER, GOMES FILHO e 

FERNANDES, 1991, p. 08).

A falta de regulamenta��o em lei federal interferiu nos limites e possibilidades da 

pris�o-albergue. Poucos estados legislaram sobre o tema e ainda menos editaram provimentos 

locais sobre a mat�ria126. 

Quanto � outorga da concess�o da pris�o-albergue pelo juiz, Dotti � categ�rico ao 

afirmar que 

Se o albergado infringir as normas de conduta, ou praticar alguma falta grave, sumariamente apurada com 
audi�ncia do Minist�rio P�blico, ele poder�, segundo decis�o do juiz, perder tempor�ria ou definitivamente o 
benef�cio da pris�o-albergue. 

Revogada a pris�o-albergue, somente poder� ser novamente concedida ap�s o cumprimento de 6 meses de 
pris�o, contados a partir do efetivo recolhimento ao c�rcere. 

Entretanto, se for revogada a pris�o-albergue concedida pela segunda vez, n�o mais poder� (o detento) pleite�-la. 
O per�odo em que o condenado estiver sob o regime de pris�o-albergue, mesmo se for revogada, conta como 
efetivo cumprimento de pena.
125 Por outro lado, Garcia (2008) enfatiza que, � falta de estabelecimentos para suprir o d�ficit de vagas no 
sistema prisional, a Lei n.� 6.416 � uma medida que pode comprometer a for�a intimidativa do direito penal. Isto 
porque a pris�o seria aplicada somente a um n�mero reduzido de delitos, e a facilidade para a aplica��o dos 
regimes aberto e semi-aberto “podem desacreditar o sistema da legisla��o repressiva, que continuar� a cominar, 
nominalmente, as penas privativas de liberdade, que continuar�o aplicadas nos julgamentos, sem que em muitos 
casos sejam executadas. O abrandamento da repress�o penal tornar� menos eficaz a preven��o geral (p.31).
126 De acordo com REALE J�NIOR et. alli, os seguintes estados regularam a mat�ria por meio de lei: Minas 
Gerais (Lei n.� 7.226/1978), Santa Catarina (Lei n.� 5.434/1978), S�o Paulo (Lei n.� 1.819/1978) e Rio de Janeiro 
(Lei n.� 441/1981). Por meio de provimentos do Poder Judici�rio, Rio Grande do Sul (Provimento n.� 1/78) e 
Paran� (Resolu��es n.� 2/77, 3/77 e Provimento n.� 248/1975 da Corregedoria Geral da Justi�a).
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Considerar tais situa��es e direitos como ‘concess�es a serem outorgadas pelo juiz’ 
– implicou na op��o legislativa de abandonar a parte mais relevante e humana da 
execu��o �s surpresas, �s dificuldades e �s omiss�es de um direito local 
manifestamente deficiente ou n�o-estatu�do (DOTTI, 1979, p. 118-119 e DOTTI, 
1998, p. 226).

Com fundamento na Lei n.� 6.416/1977 e � falta de legisla��o adequada, os 

estados federativos passaram a editar leis regulamentadoras da execu��o penal. Os 

provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura sobre pris�o-albergue foram 

inspira��o para Al�pio Silveira e Manoel Pedro Pimentel elaborarem projeto que deu origem � 

Lei n.� 1.819, de 30.10.1978 do Estado de S�o Paulo. A lei estadual paulista disciplinou os 

regimes das penas privativas de liberdade (fechado, semi-aberto e aberto) e implantou 

oficialmente a pris�o-albergue, at� ent�o regulamentada apenas por provimentos da 

magistratura.

A Lei estadual distinguiu as atribui��es do juiz e do administrador penitenci�rio 

ao longo do cumprimento de pena. ¤ autoridade judici�ria competia “determinar e revogar o 

regime de cumprimento de pena, bem como conceder, suspender e revogar as autoriza��es 

previstas nesta lei”. O Departamento dos Institutos Penais do Estado tinham atribui��o, 

“tendo em vista o regime fixado e atendidas as disposi��es na lei” de (i) determinar em qual 

de seus estabelecimentos ser� cumprida a pena e (ii) remover o condenado para 

estabelecimento da mesma natureza (Lei n.�1.819/1978, art. 8.� e 10.�). 

Al�m disso, a Lei disp�e sobre as atribui��es de �rg�os atuantes na fase de 

cumprimento da pena, quais sejam, o Minist�rio P�blico, Conselho Penitenci�rio, Servi�o 

Social Penitenci�rio, Patronatos, Instituto de Biotipologia Criminal e diretor do 

estabelecimento prisional (Lei n.� 1.819/1978, arts. 25 a 32).

A Lei tamb�m criou regras para o cumprimento de pena que, dada a semelhan�a 

entre os dispositivos legais, parece ter influenciado a elabora��o do sistema de penas e 

execu��o institu�do pela edi��o do C�digo Penal e da LEP em 1984. Instituiu-se o sistema 

progressivo de penas, composto pelos regimes fechado, semi-aberto e aberto. O regime 

fechado destinava-se ao condenado a pena superior a oito anos, ao condenado perigoso, 

qualquer que tenha sido a pena imposta, ao condenado n�o-perigoso, qualquer que tenha sido 

a pena imposta, se declarada a sua incompatibilidade com os outros regimes (Lei n.� 

1.819/1978, art. 34).

Nos termos do artigo 40, o regime semi-aberto seria aplicado: 
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I) Desde o in�cio: ao condenado não-perigoso, cuja pena não ultrapassasse
oito anos;

II) Ap�s ⅓ no regime fechado: ao condenado não-perigoso, cuja pena 
ultrapassasse oito anos;

III) Ap�s cessa��o de periculosidade: ao condenado anteriormente 
reconhecido perigoso, cuja pena não ultrapassasse oito anos;

IV) Ap�s ⅓ no regime fechado, mais cessa��o de periculosidade: ao 
condenado anteriormente reconhecido perigoso, cuja pena ultrapassasse oito anos;

V) Cessa��o de incompatibilidade: ao condenado declarado incompatível 
com o regime semi-aberto, se ainda não reunisse condições para ingresso no 
regime aberto;

VI) Ao condenado declarado incompatível com o regime aberto, se não fosse
determinado seu recolhimento ao regime fechado;

VII) Ao condenado que recusasse o regime aberto, ou o que o teve revogado, se 
o contrário não determinar o juiz.

Por sua vez, o artigo 53 estipulava que o regime aberto se destinava:

I) Desde o in�cio: ao condenado não-perigoso, cuja pena não ultrapassasse
quatro anos;

II) Ap�s ⅓ no regime fechado ou semi-aberto: ao condenado não-perigoso, 
cuja pena ultrapassasse quatro e não excedesse a oito anos;

III) Ap�s ⅖ no regime fechado ou semi-aberto: ao condenado não perigoso, 
cuja pena ultrapassasse oito anos;

IV) Ap�s cessa��o de periculosidade: ao condenado anteriormente 
reconhecido perigoso, cuja pena não ultrapassasse quatro anos;

V) Ap�s ⅓ no regime fechado ou semi-aberto mais cessa��o de 
periculosidade: ao condenado anteriormente reconhecido perigoso, cuja pena 
ultrapassasse quatro e não excedesse a oito anos.

VI) Ap�s ⅖ no regime fechado ou semi-aberto mais cessa��o de 
periculosidade: ao condenado anteriormente reconhecido perigoso cuja pena 
ultrapassasse oito anos;

VII) Ao condenado declarado incompatível com o regime, uma vez verificada a 
cessação de incompatibilidade.
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A pris�o-albergue era regulada como uma esp�cie de regime aberto, que tinha

“por fundamento a aceita��o, pelo condenado n�o-perigoso, de um sistema de disciplina 

fundado no sentimento de responsabilidade pessoal”. Neste regime, “o condenado trabalha, 

durante o dia, fora do estabelecimento, sem escolta ou vigil�ncia, em atividade l�cita e 

adequada, com empregador ou por conta pr�pria, e se recolhe durante o repouso noturno e nos 

dias em que n�o haja trabalho” (Lei n.� 1.819/1978, art. 54 e 56).

3.1.1.3. A cria��o da LEP e o novo desenho da gest�o da san��o

O t�pico anterior mostrou como, a partir de 1924, a legisla��o criminal criou 

atribui��es ao juiz no curso da gest�o da san��o, uma vez que podia conceder a suspens�o da 

execu��o da pena ou o livramento condicional, nos casos espec�ficos fixados em lei. Estes 

institutos foram incorporados na sistem�tica do C�digo Penal e do C�digo de Processo Penal 

nos anos 1940. As reformas promovidas pela Lei n.� 6.416/1977, por sua vez, acabaram por 

ampliar o alcance destes institutos.

Estas reformas foram alvo de cr�ticas quanto � falta de rigor cient�fico e � 

manuten��o da estrutura penal desenhada pelo C�digo de 1940. Para Reale J�nior, a 

legisla��o penal vigente no Brasil, no final dos anos 1970, era “um misto de lei penal e de 

execu��o penal destitu�do de linha mestra”, revelando a necessidade de reforma no sistema de 

penas (REALE J�NIOR, 1983, p. 39).

Este diagn�stico associado aos debates acad�micos sobre a fal�ncia do ideal 

reabilitador da pena de pris�o e �s conclus�es da CPI do Sistema Penitenci�rio (1975-1976) 

impulsionaram o movimento pela cria��o de uma lei de execu��o penal. Em 1980, o Ministro 

da Justi�a Ibrahim Abi-Ackel instituiu comiss�es de juristas para a reda��o de tr�s 

anteprojetos essenciais para a reforma do sistema penal: a) uma nova Parte Geral do C�digo 

Penal; b) um novo C�digo de Processo Penal e c) uma lei espec�fica de execu��o penal127.

As discuss�es nacionais sobre o desenho da LEP foram ensejadas pela Portaria n.� 

429, de 22 de julho de 1981, declarando ser “do interesse do Governo o amplo e democr�tico 

127 A comiss�o elaboradora do anteprojeto de lei de execu��o penal era integrada por Francisco de Assis Toledo 
(coordenador), Ren� Ariel Dotti, Benjamin Moraes Filho, Miguel Reale J�nior, Rog�rio Lauria Tucci, Ricardo 
Antunes Andreucci, S�rgio Marcos de Moraes Pitombo e Negi Calixto.



84

debate sobre a reformula��o das normas referentes � execu��o da pena” (Exposi��o de 

Motivos da LEP, item 186). 

Em setembro de 1981, realizou-se em Bras�lia o I Congresso Brasileiro de Pol�tica 

Criminal e Penitenci�ria, com a finalidade de discutir os tr�s anteprojetos. De acordo com 

Reale J�nior et alli (1985), o evento reuniu cerca de 3.000 participantes entre Secret�rios de 

Justi�a, professores de Direito, magistrados, membros do Minist�rio P�blico, advogados, 

administradores penitenci�rios e estudantes. O material recolhido neste e em outros eventos 

deu subs�dio aos trabalhos de revis�o dos anteprojetos de C�digo Penal e da Lei de Execu��o 

Penal.

Dentre as altera��es promovidas ao longo da revis�o do anteprojeto, destaca-se a 

introdu��o do dispositivo pela a judicializa��o do procedimento executivo:

A partir do momento da aplica��o da pena quando o juiz, ‘conforme seja necess�rio 
e suficiente para reprova��o e preven��o do crime dever� estabelecer o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade’ (art. 59, III) (REALE 
J¥NIOR et alli, 1985, p. 32).

Em 1.� de julho de 1983 os projetos do C�digo de Processo Penal, da reforma da 

parte geral do C�digo Penal e da Lei de Execu��o penal (PLC 1.655, 1.656 e 1.657, 

respectivamente) foram publicados no Di�rio do Congresso Nacional. Durante a tramita��o na 

C�mara dos Deputados, foram introduzidas poucas altera��es sobre cumprimento de pena no 

C�digo Penal, com destaque para a inclus�o da obrigatoriedade do exame criminol�gico ao 

condenado em regime semi-aberto e novos crit�rios para concess�o de sursis e livramento 

condicional. O anteprojeto da LEP pouco foi alterado. Ambos os textos foram sancionados 

em 11 de julho de 1984.

A nova parte geral do C�digo penal introduziu um novo sistema de penas, com 

valoriza��o de penas alternativas � pris�o, como a multa e as restritivas de direitos128. A 

proposta era recorrer ao uso da pena de pris�o quando sua aplica��o fosse a �nica medida 

cab�vel, e substitu�-la quando poss�vel (GARCIA, 2008, p. 3).

128A reda��o original dos dispositivos sobre penas restritivas de direitos (CP/1984, arts. 43 e ss.)dispunha que as 
penas de presta��o de servi�os � comunidade, interdi��o tempor�ria de direitos e limita��o de fim de semana 
poderiam ser aplicadas em substitui��o �s penas de pris�o de at� um ano ou ao condenado por crime culposo. 
Com a edi��o da Lei n� 9.714/98, modificou-se o sistema de penas restritivas de direitos,seja para aumentar seu 
n�mero como para elevar o limite da pena privativa de liberdade aplicada pass�vel de substitui��o. A reforma 
acrescentou ao rol anterior as penas de presta��o pecuni�ria e perda de bens e valores, e todas podem ser 
aplicadas em substitui��o � pena privativa de liberdade n�o superior a quatro anos. Se o crime n�o for cometido 
com viol�ncia ou grave amea�a � pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (CP/1984, 
art. 44, inciso I)
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O novo texto estabeleceu que o juiz, quando determinar a quantidade e qualidade 

de pena, deverá fixar o regime inicial de pena privativa de liberdade (CP, art. 59). Após a 

seleção pelo regime inicial da pena de prisão pelo juiz da sentença, caberá ao juiz das 

execuções adequar a pena ao condenado, determinando a progressão ou regressão de regime 

(CP, art. 33, § 2.º e LEP, art. 110) 129.

A LEP determina que a execução penal tem a finalidade de reintegrar socialmente 

o condenado (LEP, art. 1.º) 130. Enquanto o cumprimento da pena disposto no CPP prendeu-se 

ao binômio punição-tratamento, na LEP prevalece a ideia de reintegração social. Daí o dever 

de o Estado recorrer ao apoio comunitário durante o cumprimento da pena de prisão e ao 

egresso (LEP, art. 4.º). 

A classificação dos condenados, requisito para a demarcação do início do 

cumprimento da pena, deverá ser feita pela Comissão Técnica de Classificação (CTC), 

presente em cada estabelecimento prisional, e será presidida pelo diretor da unidade e 

composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente 

social131. Esta classificação deverá orientar o programa individualizador da pena, que se inicia 

com o exame criminológico132 e o exame de personalidade133 (LEP, art. 5.º e ss.).

O juiz das execuções torna-se o responsável pela tarefa de presidir e fiscalizar o 

cumprimento da pena134. A LEP dispõe ainda sobre situações em que a recuperação do 

condenado deve ser considerada para adequar a quantidade e a qualidade da sanção pelo juiz, 

129 O sistema progressivo de pena será objeto de discussão pormenorizada no Capítulo 4, item 2.
130 Sobre as teorias da pena criminal encontradas nas proposições legislativas, ver Capítulo 4, item 3.
131Sobre a prática do trabalho da equipe criminológica, ver SÁ (1993).
132 O exame criminológico permite fornecer elementos, dados, condições, subsídios, sobre a personalidade do 
condenado, ao examiná-lo sob os aspectos mental, biológico e social, de forma a concretizar a individualização 
da pena por meio da classificação dos condenados (BITENCOURT, 1999, p. 47). O exame criminológico é 
composto por informações jurídico-penais, exame clínico, exame morfológico, neurológico, eletroencefálico, 
psicológico, psiquiátrico e exame social (PITOMBO, 1984, p. 315). No entanto, ressalta Pitombo que o exame 
criminológico consiste apenas em meio de prova, e sua avaliação caberá sempre ao juiz da execução, isto é, ou 
juiz não fica vinculado à conclusão que chegarem os elaboradores do exame criminológico.
133Além de realizar o programa individualizador da pena, a CTC era responsável por emitir parecer sobre a 
possibilidade de progressão de regime do condenado (LEP, art. 7.º). Após o advento da Lei n.º 10.792/2003, esta 
exigência foi suprida e a transferência de regime deve ser por meio de atestado de bom comportamento do 
condenado comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.
134 Vale ressaltar que apuração de faltas disciplinares, cometidas no interior do estabelecimento prisional, são 
submetidas a procedimento administrativo. As faltas graves estão disciplinadas na própria LEP, em rol taxativo 
(LEP, art. 50), assim como as sanções disciplinares cabíveis nestas hipóteses. Em tese, vigora o princípio da 
legalidade no processo disciplinar, limitando-se o arbítrio existente na aplicação das sanções. O estabelecimento 
prisional não pode instituir, por meio de regulamentos, qualquer outra falta disciplinar ou criar sanções 
disciplinares além daquelas dispostas na LEP ou nas leis locais. As sanções disciplinares são aplicadas pelo 
diretor do estabelecimento ou pelo conselho disciplinar (LEP, art. 54) e o juiz pode intervir quando houver 
infringência às normas estabelecidas por lei ou pelo regulamento.
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como a progress�o e regress�o de regime e a sa�da tempor�ria. Esta sistem�tica demanda o 

acompanhamento permanente do cumprimento da pena pelo juiz da execu��o, pois s�o os 

dados resultantes da observa��o da conduta prisional que ir�o permitir a adequa��o da pena 

(GRINOVER, GOMES FILHO e FERNANDES, 1991, p. 9). 

3.1.1.3.1. A gest�o da san��o na LEP

Segundo a exposi��o de motivos da LEP, desenhou-se um modelo de gest�o da 

san��o que envolve a atua��o de diversos �rg�os que, conjuntamente, devem atuar no controle 

de legalidade do cumprimento da pena e incentivar a participa��o da comunidade. A 

demarca��o das �reas de compet�ncia dos �rg�os da execu��o � uma tentativa de

“jurisdicionalizar o direito de execu��o penal”. Isto porque, diante do “consequente hiato de 

legalidade nesse terreno, o controle jurisdicional, que deveria ser frequente, tem-se 

manifestado timidamente para n�o ferir a suposta ‘autonomia administrativa do processo 

executivo’” (Exposi��o de Motivos, item 89).

Para tanto, a LEP sistematizou como �rg�os atuantes na gest�o da san��o o 

Conselho Nacional de Pol�tica Criminal e Penitenci�ria (CNPCP); o ju�zo da Execu��o; o 

Minist�rio P�blico (MP); o Conselho Penitenci�rio; o Departamento Penitenci�rio Nacional 

(DEPEN) e Departamentos Penitenci�rios Locais (DPL); o Patronato e o Conselho da 

Comunidade (LEP, art. 61) 135.

Castilho (1988) atenta para a dificuldade em se estabelecer uma atua��o conjunta 

e harm�nica destes �rg�os, em virtude da diferente natureza jur�dica de cada um deles136. O 

juiz da execu��o pertence ao Poder Judici�rio, com atua��o em ju�zo federal ou estadual. Ao 

Poder Executivo pertencem o CNPCP, o MP, o Conselho Penitenci�rio, o DEPEN e os DPL. 

Enquanto o CNPCP e o DEPEN s�o �rg�os federais vinculados ao Minist�rio da Justi�a, os

DPL e o Conselho Penitenci�rio s�o �rg�os estaduais, vinculados � Secretaria de Justi�a. O 

135A Lei n.� 12.313/2010 incluiu a Defensoria P�blica como mais um dos �rg�os da execu��o penal (LEP, art. 
61, inciso VIII).
136 Al�m disso, a autora evidencia que a LEP prev� v�rios �rg�os com atribui��o de fiscaliza��o, sem escala 
hier�rquica, de modo que “a a��o de um imobiliza a de outro”. Atribui-se a tarefa de inspecionar os 
estabelecimentos penais ao CNPCP, ao juiz, ao Conselho Penitenci�rio e ao DEPEN. “Evidente que quatro 
�rg�os examinando, orientando, corrigindo um mesmo objeto, em vez de controlar a legalidade, estimulam os 
atritos e for�am a manuten��o do status quo”. A Lei tampouco esclarece a esfera de atribui��o na fiscaliza��o de 
cada �rg�o. (CASTILHO, 1988, p. 82)



87

MP atua em âmbito federal ou estadual. O Conselho da Comunidade é um órgão da sociedade 

e o Patronato pode ser um órgão da administração pública, federal ou estadual, ou entidade 

privada. 

Para compreender a dinâmica da gestão da sanção desenhada pela LEP é 

necessário especificar as atribuições dos órgãos administrativos (CNPCP, DEPEN, 

Departamento penitenciário local e Conselho Penitenciário) e judicial ao longo do processo de 

cumprimento da pena.

O CNPCP tem atribuições consultivas e normativas, dentre as quais a consultoria 

na área de pesquisa criminal e a planificação da política criminal e penitenciária. No plano 

normativo, deve estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos 

prisionais e elaboração de critérios para estatística criminal. O órgão tem atribuições para 

controlar a legalidade do cumprimento da pena, especificamente na inspeção e fiscalização 

dos estabelecimentos prisionais, a possibilidade de representar ao juiz ou à autoridade 

administrativa, em caso de violação de normas da execução penal (LEP, art. 64). 

O DEPEN é o principal órgão executivo da política penitenciária nacional, uma 

vez que lhe incumbe acompanhar a aplicação das regras sobre cumprimento de pena em todo 

o país, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais federais, dar assistência técnica e 

financeira aos Estados na implementação de regras legais e realizar cursos de formação de 

pessoal e ensino profissionalizante (LEP, art. 72). A LEP faculta aos estados a criação de 

Departamentos Penitenciários locais com o fim de supervisionar e coordenar os 

estabelecimentos penais estaduais (LEP, art. 73 e 74). 

O Conselho Penitenciário foi originalmente criado pelo Decreto Federal n.º 

16.665/1924, o mesmo que regulou o instituto do livramento condicional (ver item 1.1.2).

Dentre as atribuições criadas na LEP, está a de emitir pareceres sobre livramento condicional, 

indulto e comutação da pena, e supervisionar patronatos e inspeção dos serviços sociais 

penitenciários (LEP, art. 70). O órgão também pode intervir em qualquer incidente ou fase do 

procedimento da execução (LEP, arts. 185 e 195).

Ao juiz da execução compete dar início ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade ou restritiva de direitos, por meio da expedição de guia de recolhimento ou de 

internamento à autoridade administrativa. Durante o processo, o juiz poderá exercer tanto 

atividades judiciais quanto administrativas.

As atividades judiciais exercidas pelo juiz de execução são a decisão pela 

aplicação da lei mais favorável ao condenado, declaração ou extinção de punibilidade; soma 

ou unificação das penas; progressão ou regressão de regime; detração e remição da pena; 
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suspens�o condicional da pena (sursis); reconhecimento de direitos subjetivos (progress�o de 

regime, livramento condicional e sa�da tempor�ria). Os direitos do condenado s�o 

assegurados, inclusive, contra a atua��o do juiz, que deve respeitar os princ�pios do 

contradit�rio e da ampla defesa para excluir direitos do condenado (LEP, art. 66).

As atividades administrativas promovidas pelo juiz s�o: inspe��o mensal de

estabelecimentos penais, interdi��o de estabelecimentos com funcionamento inadequado ou 

com infring�ncia de dispositivos legais e promover a composi��o e instala��o do conselho da 

comunidade (LEP, art. 66).

Em s�ntese, pode-se dizer que at� a edi��o da LEP, as atividades do juiz na gest�o da 

san��o estavam limitadas �s decis�es sobre os denominados “incidentes da execu��o” 

(dispostos no CPP) e � concess�o e transfer�ncia de regimes prisionais do condenado (ap�s a 

reforma penal da Lei n.� 6.416/1977). J� os �rg�os administrativos, al�m de acompanharem 

todo o cumprimento da pena, colaboravam para a elabora��o de relat�rios, laudos e pareceres 

para a concess�o de livramento condicional, indulto e comuta��o da pena. Aqui, o

cumprimento da pena n�o podia ser considerado como um processo jurisdicional, dado que os 

atos de administra��o p�blica n�o estavam submetidos ao controle de legalidade.

A LEP criou uma nova divis�o de tarefas entre juiz e �rg�os administrativos, estes

com atribui��es de elaborar o exame criminol�gico e o exame de personalidade, elaborar 

pareceres e laudos para a aquisi��o de direitos subjetivos. A decis�o final ser� do juiz da 

execu��o, e ser� pass�vel de recurso �s inst�ncias judici�rias superiores.137

3.1.1.4. Lei dos crimes hediondos

A Constitui��o Federal de 1988 determina no inciso XLIII do art. 5.� que “a lei 

considerar� crimes inafian��veis e insuscet�veis de gra�a ou anistia a pr�tica da tortura, o 

tr�fico il�cito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos”.

Para atender a este mandamento constitucional, foi editada a Lei n.� 8.072, em 25 

de julho de 1990, que definiu em rol exaustivo os crimes definidos como hediondos138 e 

137Sobre o processo de cumprimento da pena privativa de liberdade, ver fluxograma no Ap�ndice E.
138A reda��o original da Lei previu como crimes hediondos o latroc�nio (art. 157, � 3.�, in fine), a extors�o 
qualificada pela morte (art. 158, � 2.�), a extors�o mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e 
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equiparados (tortura, tr�fico il�cito de entorpecentes e terrorismo), e criou regras espec�ficas 

de processo penal e de cumprimento de pena.  

Dentre as regras processuais, a dura��o da pris�o tempor�ria do suspeito de ter 

cometido crime hediondo tem prazo de 30 dias prorrog�veis uma vez por igual per�odo (Lei 

n.� 8.072, art. 2.�, inciso II). Crimes hediondos e equiparados s�o insuscet�veis de fian�a e 

liberdade provis�ria, embora o texto constitucional n�o mencione esta �ltima restri��o (CF, 

art. 5.�, XLIII). Em caso de senten�a condenat�ria por crime hediondo, o juiz dever� decidir 

fundamentadamente se o r�u pode apelar em liberdade (Lei n.� 8.072, art. 2.�, inciso II, �2.�).

Quanto ao cumprimento de pena, a Lei veda ao condenado por crime hediondo a 

anistia, a gra�a ou o indulto, embora o texto constitucional n�o tenha mencionado o indulto 

(Lei n.� 8.072, art. 2.�, inciso I). Al�m disso, a reda��o original da Lei imp�s ao condenado 

por crime hediondo o cumprimento integral da pena em regime fechado (Lei n.� 8.072, art. 

2.�, inciso II, �1.�), ressalvada a possibilidade de obten��o do livramento condicional ao 

condenado n�o reincidente espec�fico, depois de cumpridos ao menos dois ter�os da pena e 

desde que satisfeitas as demais exig�ncias de natureza subjetiva (CP, art. 83).

Estas mudan�as foram alvo de cr�ticas doutrin�rias. Mirabete, por exemplo, 

sustenta que as “omiss�es e imperfei��es da Lei n.� 8.072/1990 demonstram que ela foi 

elaborada com afoiteza e sem os cuidados necess�rios, exig�veis do legislador, especialmente 

em mat�ria penal” (MIRABETE, 1991, p. 270). Em rela��o ao cumprimento integral da pena 

em regime fechado, M�rcio B�rtoli afirma que este torna praticamente imposs�vel a 

reabilita��o do condenado, sendo que a pena longa e regime fechado “s�o elementos 

contradit�rios � ideia de reinser��o social e in�teis para tornar poss�vel ao autor do crime uma 

vida futura em liberdade” (B�RTOLI, 1992, p. 299). 

A Lei dos Crimes Hediondos alterou a sistem�tica criada pela LEP ao introduzir 

novas regras sobre cumprimento de pena, opostas ao postulado da ressocializa��o do 

condenado. Contudo, posteriormente, outras leis penais extravagantes criaram regras 

espec�ficas sobre gest�o da san��o. As leis n.� 9.034/1995 e n.� 9.455/1997 estabelecem que o 

condenado por crime decorrente de organiza��o criminosa ou por crime de tortura deve iniciar 

o cumprimento da pena em regime fechado. O Cap�tulo 4 retoma esta quest�o em detalhes ao 

seus �� 1.�, 2.� e 3.�), o estupro (art. 213, caput e sua combina��o com o art. 223, caput e par�grafo �nico), o 
atentado violento ao pudor (art. 214  caput e sua combina��o com o art. 223, caput e par�grafo �nico), epidemia 
com resultado morte (art. 270 c/c o art. 285), todos do C�digo Penal e genoc�dio (arts. 1.�, 2.� e 3.� da Lei n.� 
2.889/1956).
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abordar a decisão do STF que considerou inconstitucional o cumprimento integral da pena em 

regime fechado.

Esta sistematização das regras sobre gestão da sanção na legislação criminal é útil 

para se compreender o alcance das proposições legislativas em estudo aqui. O tópico a seguir 

analisa proposições que alteram as regras sobre gestão da sanção dispostas no Código Penal e 

na LEP. 

3.2. Proposições legislativas sobre gestão da sanção

Algumas proposições legislativas cadastradas trazem, na justificação, alguns 

elementos que permitem discutir a divisão de tarefas entre sistema político e sistema jurídico

na gestão da sanção. Como poucas proposições indicam expressamente a dinâmica da relação 

entre os Poderes, optou-se por levantar todas as proposições que referem-se ao legislador, ao 

juiz ou ao administrador público no desempenho de suas atribuições.

A análise qualitativa deste universo permitiu sistematizar as proposições em duas 

grandes categorias, quais sejam, o aumento ou a redução da margem de atuação do juiz na 

gestão da sanção. Parte-se do referencial do dispositivo legal em vigor que é objeto de 

alteração legislativa. Ou seja, o critério para avaliar se determinada medida pretende aumentar 

ou reduzir a margem de atuação do juiz considera a redação do dispositivo objeto de reforma 

à data da apresentação da proposição legislativa.

Como indicado na Introdução deste trabalho, entende-se por margem de atuação 

judicial a existência de parâmetros legais para definir o espaço decisório do juiz na 

determinação da quantidade, qualidade e forma de cumprimento da pena.

A primeira categoria contém propostas que visam reduzir a margem de atuação do 

juiz por meio da imposição de penas mínimas, eliminação de atribuições ou faculdades legais,

ou pela imposição de certa interpretação a uma norma legal. A segunda categoria contempla 

propostas que pretendem aumentar a margem de atuação do juiz por meio da ampliação de 

suas faculdades na decisão do caso concreto, ou criação de novas atribuições. 
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3.2.1. Proposições legislativas pela redução da margem de atuação judicial

Nesta categoria concentram-se todas as proposi��es cuja justifica��o menciona 

decis�o judicial que deve ser contornada, combatida ou evitada no futuro. Da� a proposta 

indicada no documento, de se conseguir, por meio de lei, (i) limitar a atua��o do juiz, pela 

imposi��o de uma pena m�nima; (ii) eliminar a possibilidade de atua��o do juiz ou (iii) impor 

interpreta��o restritiva acerca de um dispositivo legal pelo juiz.

Dentre as proposi��es que t�m o cond�o de limitar ou eliminar margens de 

atua��o judicial est�o aquelas que elevam fra��es m�nimas para aquisi��o de direitos 

subjetivos e determinam, a priori, o regime inicial ou integral de cumprimento de pena pelo 

condenado.

Como exemplo mais veemente destas medidas podem-se indicar as proposi��es 

apresentadas ap�s o julgamento pelo STF do HC 82.959, em 23 de fevereiro de 2006, que 

decidiu pela inconstitucionalidade da veda��o � progress�o de regime ao condenado por crime 

hediondo139.

Todas as proposi��es neste sentido visavam contornar as consequ�ncias da 

decis�o do STF que estabeleceu a fra��o m�nima de ⅙ de cumprimento de pena para aquisi��o 

da progress�o de regime ao condenado por crime hediondo (regra geral da LEP aplic�vel aos 

crimes comuns). A partir do reconhecimento da inconstitucionalidade da “pena fixa” da 

veda��o � progress�o de regime, o legislador tentou criar outros artif�cios para dificultar a 

aquisi��o de direito subjetivo pelo condenado por crime hediondo, dentre os quais, a fixa��o 

de penas m�nimas.

O PLC 6.842/2006, por exemplo, objetiva estabelecer a fra��o m�nima de ⅓ para 

a progress�o de regime do condenado por crime hediondo. Em sua justificativa, o autor da 

proposta indica o receio sobre a dissemina��o da interpreta��o do STF pelos outros 

magistrados e a instabilidade no ordenamento jur�dico criada pela decis�o, que teria esvaziado 

a norma criada pelo legislador.

Portanto, o aumento do tempo de cumprimento da pena para a progress�o do regime, 
neste tipo de crime, mostra-se salutar, pois embora a mitiga��o do artigo 2.�, � 1.�, 
da Lei 8.072/90 tenha se dado em controle difuso, isto não significa que não terá 
repercussão em outros julgados.

139 V�rias proposi��es mencionam expressamente a decis�o do STF: PLS 249/2005, PLS 48/2006, PLS 59/2006, 
PLC 6.842/2006, PLC 6.793/2006 e PLC 6.714/2006.
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Pois, trata-se de um direito indispon�vel, a liberdade, podendo os magistrados de 
inst�ncias inferiores terem uma interpreta��o no sentido de se curvarem ao que 
restou exarado pelo Supremo Tribunal Federal e, com isso, aplicarem de forma 
equ�nime uma mesma progress�o para todos os crimes, esvaziando a ratio da 
rotulagem da hediondez.

(...) Forte nesses argumentos, merece a sociedade uma maior proteção do 
arcabouço jurídico, já que a instabilidade no seu seio, criada com a recente 
decisão do STF, poderá gerar o esvaziamento do caráter hediondo ou 
equiparado dado pelo legislador, que sempre procurou um desvalor maior para 
estes delitos. Tudo isso ante a derrubada da constitucionalidade do que 
preleciona o artigo 2.º, § 1.º, pelo Pleno Supremo Tribunal Federal. (grifei)

As mesmas preocupa��es est�o presentes na justifica��o do PLS 48.2006.140 A 

possibilidade de “vincula��o” da interpreta��o do STF no julgamento de ju�zes de inst�ncias 

inferiores e a necessidade em atribuir tratamento diferenciado ao condenado por crime 

hediondo se repetem. 

A decis�o, que dever� passar pelo crivo desta Casa para que seja suspensa sua 
execu��o, conforme determina o art. 52, inciso X, da Constitui��o Federal, 
certamente ser� acompanhada pela esmagadora maioria dos magistrados brasileiros. 
Com essa interpreta��o, pelo menos no que tange � execu��o penal, autores de 
crimes hediondos ter�o o mesmo tratamento dispensado aos criminosos comuns. 
Doravante, desiguais ser�o vistos com os mesmos olhos – e sem vendas - em frontal 
subvers�o ao mais elementar conceito de Justi�a.

A alternativa encontrada pelo autor da PEC 521.2006 � decis�o do STF foi 

acrescer no texto constitucional (art. 5.�, inciso XLIII) a veda��o � progress�o de regime do 

condenado por crime hediondo e equiparado. Para tanto, evoca a vontade do povo para 

eliminar d�vidas quanto � constitucionalidade da lei, podendo dar margem � interpreta��o de 

que uma norma constitucional criada pelos representantes n�o poderia ser declarada 

inconstitucional:

Desse modo, para n�o ensejar d�vida quanto � vontade do povo do qual emana todo 
o poder, nos termos do art. 1.�, par�grafo �nico, da Constitui��o Federal, 
entendemos de bom alvitre consolidar essa mat�ria no texto constitucional.
Com isso, eliminar�amos as d�vidas existentes quanto � constitucionalidade da 
norma criada pela sociedade, por interm�dio de seus representantes no Congresso 
Nacional.

Nesta linha de ideias, pode-se notar que a resposta do legislador � atua��o do juiz 

vem, por vezes, marcada por indicativos de reprimenda ou desaprova��o das decis�es 

140Mas, diferentemente da proposi��o anterior, o autor, prop�s qu�rum m�nimo de � para progress�o de regime 
ao condenado prim�rio e 2/3 ao reincidente.
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judiciais. Em alguns casos, as justifica��es trazem elementos sugerindo que o legislador traz 

para si pr�prio a responsabilidade de atender aos anseios do povo pelo aumento da puni��o, 

ante decis�es do juiz que poderiam, em alguma medida, favorecer ao condenado. 

Certas propostas possibilitam a leitura de que o legislador tenta aumentar a 

interven��o penal baseando-se na impress�o de que o juiz � pouco rigoroso na concess�o de 

direitos subjetivos ou, por vezes “abusando” na aplica��o da lei:

A proposta procura suprir as graves omiss�es do atual texto do inciso XLIII do art. 
5.� da Carta Magna, que propiciaram a r�us de grande periculosidade v�rias brechas 
para lograrem a impunidade, total ou parcial, levando os tribunais, inclusive o 
Supremo Tribunal Federal, a conceder-lhes benefícios incompatíveis com a 
gravidade dos delitos por eles perpetrados, em detrimento dos altos interesses 
de segurança da sociedade e em benefício do crime organizado.

(...) Essas duas omissões do texto atual igualmente propiciaram toda sorte de 
abusos, havendo casos, inclusive, de magistrados que substituíram a pena de 
prisão de traficantes de entorpecentes pela prestação de serviços à comunidade, 
praticamente convidando tais delinquentes � continuidade na pr�tica de seus crimes, 
com a consequente presta��o de desservi�os � comunidade (PEC 525/2006). (grifei)

Seu objetivo � o de colocar a legisla��o brasileira em termos minimamente 
equilibrados, pois consideramos inadmiss�vel que um homicida, depois de executar a 
v�tima com requintes de crueldade, possa ganhar a liberdade ao cumprir apenas dois 
ter�os da pena. Essa permissividade da legisla��o redunda, em �ltima an�lise, na 
banalização da própria sentença penal condenatória. De que vale o juiz ou o 
tribunal do júri condenar o criminoso, sendo que, logo adiante, ele será solto 
para cumprir em liberdade uma parte significativa da pena? Isso n�o seria 
justi�a inteira, no m�ximo dois ter�os de justi�a. (PLS 249.2005) (grifei).

Dentre as proposi��es que visam restringir as interpreta��es poss�veis de um 

dispositivo legal, constam as que estabelecem o cumprimento integral da pena em regime 

fechado ao condenado pelo crime de tortura definido na Lei n.� 9.455/1997. A Lei prev� o 

cumprimento inicial da pena em regime fechado (art. 1.�, III, �7.�), mas como o crime de 

tortura � um crime equiparado ao hediondo, discutiu-se sobre a possibilidade e a lei do crime 

de tortura ter revogado dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos, que na �poca impunha o 

cumprimento integral da pena em regime fechado. As propostas eliminam esta diverg�ncia, de 

modo que o condenado pelo crime de tortura cumpra toda a pena em regime fechado.

Outros exemplos s�o as proposi��es que limitam a interpreta��o de dispositivos 

sobre a progress�o de regime semi-aberto para o aberto, como forma de eliminar “brechas” na 

lei:
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A regra atual determina que deve ser cumprido um sexto da pena para que seja 
poss�vel a progress�o de regime. Assim, um condenado a 30 anos de reclus�o no 
regime fechado precisa de cinco anos para progredir ao regime semi-aberto. Com 
rela��o � progress�o do regime semi-aberto para o aberto, existem duas correntes na 
doutrina: a primeira diz que deve ser considerado todo o tempo de pena determinado 
na senten�a.  
A segunda corrente entende que deve ser considerado, para o c�lculo, o tempo 
restante da pena. Desse modo, o condenado mencionado no exemplo cumpriria 
quatro anos e dois meses. Visando corrigir esse tipo de interpreta��o, inserimos 
na lei a express�o “pena imposta na senten�a e no ac�rd�o” (PLC 2.356/2007).
(grifei)

E a supress�o do art. 8.� da LEP visa n�o possibilitar que, ap�s a aplica��o da 
pena, o ju�zo da execu��o venha a abrand�-la, transformando a pena privativa de 
liberdade em regime semi-aberto, conforme permite hoje esse dispositivo (PLC
6.453/2002). (grifei)

O PLC 6.598/2006 pretende encerrar a diverg�ncia jurisprudencial sobre a 

facultativida de realizar de exame criminol�gico para a aquisi��o de direitos subjetivos. De 

acordo com a justifica��o do projeto, parte da jurisprud�ncia entende que a realiza��o de 

exame criminol�gico tornou-se uma faculdade do juiz, mas 

A realidade dos fatos, contudo, est� a nos mostrar que esta n�o � a melhor 
orienta��o, nem sob o �ngulo social, nem mesmo sob o reflexo na pessoa do 
condenado que, com tanta facilidade obt�m o benef�cio, que desacredita na 
gravidade da sua a��o criminosa, podendo-se afirmar que esta vis�o 
jurisprudencial est� a concorrer para o aumento da criminalidade, eis que s�o 
muitos os casos de fuga ou novos crimes praticados imediatamente por estes 
beneficiados. Por outro lado, o ideal de justi�a exige leis mais precisas, que n�o 
gerem na doutrina ou na jurisprud�ncia tantas d�vidas e interpreta��es d�spares.
(grifei).

A sa�da encontrada pelo autor da proposi��o foi instituir a obrigatoriedade do 

exame criminol�gico para a obten��o de livramento condicional e progress�o de regime ao

condenado por crime doloso. Segundo a proposta, a aplica��o da pena de pris�o “passou a ser 

um processo cient�fico e n�o mais uma decis�o fundada meramente na vis�o do juiz”. O 

exame criminol�gico seria parte de um arsenal cient�fico para fornecer ao juiz subs�dios sobre 

a personalidade do condenado para a individualiza��o da pena.

A inten��o do PLS 51.2009, por exemplo, � dar alcance geral a julgados que 

interrompem a contagem do prazo para livramento condicional quando houver cometimento 

de falta grave pelo condenado. Originalmente, a LEP prev� como penalidades pelo 

cometimento de faltas graves a perda dos dias remidos pelo trabalho (LEP, art. 127), a 

regress�o de regime prisional (LEP, art. 118, inciso I) e a possibilidade de perda de direito a 
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eventual indulto concedido por decreto presidencial, mas nada disp�e sobre o livramento 

condicional. 

Ancorado nesta premissa, a proposi��o indica que 

A jurisprud�ncia tem admitido acertadamente a interrup��o da contagem do prazo de 
cumprimento da pena para efeito do livramento condicional, reiniciando-se um novo 
per�odo aquisitivo. No entanto, tal entendimento n�o � un�nime.

Neste sentido, a proposta formaliza a solu��o “j� adotada em v�rias decis�es 

judiciais”.

O PLC 6.630/2009 visa dirimir as interpreta��es diversas do art. 75 do C�digo 

Penal, que regula o instituto da unifica��o da pena. Doutrina e jurisprud�ncia divergem 

quanto � extens�o dos efeitos da unifica��o da pena, especificamente se o limite de 30 anos de 

pris�o � ou n�o base para o c�lculo de fra��es m�nimas de progress�o de regime e livramento 

condicional.141

A proposta � adicionar um par�grafo ao artigo 75, de forma a excluir a unifica��o 

das penas para a aquisi��o de direitos subjetivos. Esta op��o se revela prejudicial ao 

condenado, pois o c�lculo para aquisi��o de direitos ser� sobre o total da pena imposta, que 

pode ser muito superior ao limite legal de 30 anos. 

Esta interpreta��o � pac�fica na jurisprud�ncia do STF, que editou a S�mula 

715142 sobre o tema. Segundo a proposta, pretende-se “vincular” pela lei este entendimento 

aos ju�zes de inst�ncias inferiores:

A diverg�ncia nos tribunais e na doutrina penal tem propiciado que indiv�duos de 
alta periculosidade e reconhecida vida voltada para a criminalidade organizada 
venham obtendo benef�cios durante a execu��o de penas aplicadas, �s vezes, em 
patamares muito superiores ao m�ximo de 30 (trinta) anos.

(...) O presente projeto tem por objetivo positivar o posicionamento majorit�rio e at� 
sumulado sobre a extens�o do instituto da unifica��o de penas previsto no C�digo 
Penal Brasileiro, evitando-se decis�es conflitantes no �mbito das varas de execu��es 
penais e que acabam por beneficiar criminosos de alta periculosidade, que muitas 
vezes cumprem apenas poucos anos de uma pena elevada, em preju�zo da sociedade.
Com a altera��o legislativa proposta os ju�zos da execu��o penal n�o mais poder�o 
conceder benef�cios de progress�o ou livramento condicional a presos condenados a 
penas superiores a 30 (trinta anos) tomando por base a pena unificada, mas sim a 
pena efetivamente aplicada quando da condena��o.

141 Outras proposi��es tratam do tema. Ver Cap�tulo 2, item 3.1.1..
142STF, S�mula715: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo 
art. 75 do C�digo Penal, n�o � considerada para a concess�o de outros benef�cios, como o livramento 
condicional ou regime mais favor�vel de execu��o.”
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O PLC 6.858/2010, por sua vez, pretende vincular o posicionamento do Conselho 

Penitenci�rio, nos casos em que se exige avalia��o psiqui�trica, ao laudo sobre a sa�de mental 

do condenado. A inspira��o para esta proposta � o caso de desaparecimento de adolescentes 

que foram assassinados por um condenado em regime semi-aberto. “A progress�o teria sido 

autorizada pelo juiz, baseado em parecer favor�vel do Conselho Penitenci�rio local, que 

ignorara a recomenda��o dos laudos psiqui�tricos, contr�rios � soltura”.

Como argumento para defender a proposta, a justifica��o lista decis�es do STF e 

STJ que sinalizam a necessidade de exame criminol�gico para a progress�o de regime143. A 

vincula��o do parecer do Conselho Penitenci�rio ao resultado do exame criminol�gico visa, 

assim, “refor�ar o papel dos m�dicos psiqui�tricos junto aos Conselhos Penitenci�rios, 

confere maior seguran�a aos pareceres consultivos oferecidos aos ju�zes das Varas de 

Execu��o Penal, a fim de resguard�-los de uma decis�o que coloque a sociedade em risco”.

Como se pode perceber, tais proposi��es objetivam fixar, em lei, uma 

interpreta��o jurisprudencial menos favor�vel ao condenado. Nas proposi��es sobre a 

possibilidade de progress�o ao condenado pelo crime de tortura ou naquelas sobre regras de 

progress�o do regime semi-aberto ao aberto, tenta-se impedir que o condenado cumpra parte 

da pena em regime menos rigoroso ou fora da pris�o. J� as proposi��es que tratam da 

obrigatoriedade do exame criminol�gico pretendem reduzir as margens de atua��o judicial ao 

vincular a decis�o do juiz ao resultado do exame. 

3.2.2. Proposições legislativas pelo aumento da margem de atuação judicial

Nesta categoria concentram-se as proposi��es que objetivam (i) ampliar as 

margens de atua��o do juiz ao decidir o caso concreto ou (ii) criar novas atribui��es judiciais. 

O PLS 204.2005 prev� a possibilidade de perd�o judicial da execu��o da pena se 

houver transcorrido lapso igual ou superior a dois ter�os do prazo previsto para a ocorr�ncia 

da prescri��o ou em virtude da “auto-ressocializa��o” do condenado.144 Segundo a 

143 A proposi��o cita duas decis�es: STF, HC 86631/PR, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 
05.09.2006 e STJ, HC 122.706-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27.4.2009
144As hip�teses de perd�o judicial no C�digo Penal e leis extravagantes s�o as seguintes: arts. 107, IX, 120, 121, 
� 5.�, 140, �l.�, 168-A, � 3.�, 176, par�grafo �nico, 180, � 5.�, 240, � 4.�, 242, par�grafo �nico, 249, � 2.�, 337-A, 
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justifica��o do projeto, “� razo�vel que se deixe o juiz decidir sobre a necessidade do 

prosseguimento da execu��o penal. Seria uma enorme hipocrisia ignorar a situa��o ca�tica do 

sistema prisional brasileiro e suas influ�ncias nefastas sobre a pessoa do condenado”.

O PLS 137.2007 amplia o rol de penas restritivas do artigo 43 do C�digo Penal e 

permite ao juiz aplicar pena n�o-nominada, levando em conta a situa��o econ�mica, a aptid�o 

e a personalidade do r�u. Segundo o documento, “analisando o caso concreto, o juiz poder� 

vislumbrar alternativas inteligentes de pena, aptas a produzir efeito eficaz de ressocializa��o 

no condenado”, por isso “n�o conv�m amarrar o juiz a um rol pr�-determinado de penas 

alternativas”.

Outra proposi��o, inspirada na pr�tica de um juiz de execu��o penal, possibilita a 

substitui��o da pena privativa de liberdade de at� um ano de reclus�o do apenado reincidente, 

desde que n�o esteja manifestada a “periculosidade do agente145:

Ali�s, desde 1985, a lei obriga � condena��o, mas d� � justi�a o arb�trio de 
sentenciar os criminosos prim�rios, condenados a penas leves, a prestar servi�os � 
comunidade.
Inspira-se a presente proposta no pioneirismo do juiz Diomar Ackel Filho, titular da 
2� vara criminal do f�rum regional de Itaquera, que h� dez anos vem colocando em 
pr�tica a aplica��o de penas brandas na zona leste de s�o Paulo, registrando-se o 
caso de um estudante que, em 1979, provocou a morte de duas mo�as em acidente 
de carro, foi obrigado a visitar durante um ano, de quinze em quinze dias, todos os 
hospitais da regi�o do ABC paulista, para entrevistar acidentados e, com esses 
dados, apresentar relat�rios � Justi�a.
Houve casos de homens condenados por espancamento de suas esposas e que 
tiveram suas penas convertidas em presta��o de servi�os � �rg�os de prote��o � 
mulher (PLC 4.093/1989).

A reforma legal proposta pelo PLC 7.731/2010 deixa d�vidas sobre sua aplica��o, 

caso fosse aprovado. Segundo consta na justifica��o, “o objetivo desta proposi��o � permitir 

ao juiz, diante das circunst�ncias do caso concreto, e especial gravidade do delito ou 

periculosidade do agente, fixar um tempo m�nimo necess�rio para a progress�o de regime”.

� 2.�, todos do C�digo Penal, bem como o art. 13 da Lei n.� 9.807, de 13 de julho de 1999, que disp�e sobre a 
colabora��o para a investiga��o criminal).

145A reda��o original do inciso II do artigo 44 vedava a substitui��o da pena de pris�o ao reincidente em crime 
doloso, e este � o objeto de altera��o da proposta, que foi distribu�da em 1989.  A partir da reforma promovida 
pela Lei n� 9.714/1998, passou a se admitir a substitui��o da pena ao condenado reincidente em crime culposo. 
Sobre a reforma na sistem�tica de penas alternativas, ver nota 127.
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Art. 59..............................................
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o 
tempo de cumprimento m�nimo ou outra condi��o necess�ria para a progress�o de 
regime e sa�das tempor�rias, atendendo, neste caso, al�m das condi��es 
estabelecidas no caput, � gravidade intr�nseca do delito;
.................................................................
Par�grafo �nico. Na hip�tese de a senten�a deixar de especificar o tempo m�nimo 
para progress�o de regime, esta poder� ocorrer ap�s o condenado haver cumprido ⅙
(um sexto) da pena, para os delitos em geral, e ap�s o cumprimento dos percentuais 
estabelecidos no � 2.� do art. 2.� da Lei n.� 8.072, de 25 de julho de 1990, para os 
crimes considerados hediondos.

A reda��o proposta permite duas leituras. A primeira � a de que o juiz pode 

somente determinar o tempo m�nimo necess�rio para a progress�o de regime acima das 

fra��es m�nimas legais. Esta leitura corrobora a justifica��o da proposi��o e � menos 

favor�vel ao condenado, que pode cumprir pena de pris�o por mais tempo at� alcan�ar o 

limite m�nimo estipulado pelo juiz. Uma segunda leitura permite inferir que o juiz pode 

estabelecer pena abaixo da fra��o m�nima legal. Isto porque o par�grafo �nico indica que, 

caso o juiz n�o especifique a fra��o m�nima na senten�a condenat�ria, o condenado poder� 

progredir de regime se cumprido o m�nimo legal de ⅙ da pena. Contudo, n�o h� qualquer 

veda��o para fixa��o de fra��o inferior a ⅙. 

De uma forma ou de outra, pode-se dizer que a proposi��o amplia a margem de 

atua��o judicial, pois “h�, portanto, necessidade de atribuir poderes ao Juiz, que teve maior 

contato com os fatos e com o criminoso, examinando os aspectos ps�quicos desse para proferir 

sua senten�a” (PLC 7.731/2010). Em ambas as leituras sugeridas, o juiz ter� maior margem 

para determinar o tempo m�nimo para progress�o de regime com fra��es superiores ou 

inferiores �queles fixados em lei.

O PLC 6.427/2009 limita a perda do direito � remi��o da pena pelo cometimento 

de falta grave a 180 dias. A reda��o original do artigo 127 da LEP dispunha que “o 

condenado que for punido por falta grave perder� o direito ao tempo remido, come�ando o 

novo per�odo a partir da data da infra��o disciplinar”. 

Segundo a proposi��o, at� a edi��o da S�mula Vinculante n.� 9 do STF, o juiz de 

execu��o tinha a liberdade de aplicar o limite estabelecido no artigo 58 da LEP e 

desconsiderar o tempo remido pelo condenado at� o limite de 30 dias. Com a S�mula, o juiz 

estava impedido de aplicar o limite temporal do artigo 58 e o condenado deveria perder todos 

os dias remidos. Assim, defende-se a possibilidade de o juiz de execu��o sopesar o n�mero de 

dias remidos a perder, at� o limite de 180 dias remidos.
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A reda��o do artigo 127 foi alterada pela Lei n.� 12.433/2011 e determina que o 

juiz poder� revogar at� ⅓ do tempo remido, recome�ando a contagem a partir da data da 

infra��o disciplinar.

Outras proposi��es pretendem introduzir novas atribui��es do juiz na gest�o da 

san��o, especificamente na gest�o de vagas e gerenciamento de motins de presos. O PLC

5.478/2001 confere ao juiz da execu��o penal a responsabilidade por criar vaga no 

estabelecimento prisional, a partir da libera��o de outro condenado pr�ximo de obter a 

progress�o de regime ou livramento condicional. O PLC 4.862/2001, por sua vez, estabelece a 

obrigatoriedade da presen�a f�sica do juiz de execu��es penais em locais de motim de presos, 

para que o juiz coordene as “a��es dentro da lei e que a pena dos amotinados seja agravada”.

Por fim, merece destaque um conjunto relevante de proposi��es que foram 

inspiradas por pr�ticas jurisprudenciais para consolidar direitos do condenado e ampliar a 

margem de atua��o judicial no caso concreto, especificamente as que buscam institucionalizar 

a remi��o pelo estudo e a que permite a pris�o domiciliar em caso de indisponibilidade de 

casa de albergado. 

As propostas sobre remi��o pelo estudo pretendem regular uma situa��o que � 

reconhecida por parte dos ju�zes, mas n�o � de aplica��o obrigat�ria por todos eles, haja vista 

a aus�ncia de regula��o por lei. Entende-se aqui que a remi��o pelo estudo � uma medida que 

amplia as margens de atua��o do juiz no caso concreto, ao criar mais um instrumento para 

adequa��o da pena ao caso concreto146.

Em geral, as medidas sobre o tema variam bastante na fixa��o do n�mero de 

horas-aula e outros crit�rios. As diversas possibilidades de regula��o da remi��o tamb�m s�o 

reflexos da atua��o jurisprudencial: embora seja reconhecida por analogia pelos ju�zes, n�o h� 

uniformidade nos crit�rios para concess�o.

H� indica��o expl�cita da necessidade de preenchimento desta lacuna e a 

introdu��o na lei deste direito subjetivo do condenado. Segundo as justifica��es, faz-se 

necess�rio “estabilizar e cristalizar a aplica��o do instituto” (PLS 265.2006), uma vez que “os 

ju�zes t�m invocado a fun��o integrativa do princ�pio da analogia in bonam partem para 

preencher a lacuna legal” (PLC 4.230/2004).

“Alguns Tribunais, como o do Estado do Paran� e o de S�o Paulo expediram 

Portarias para normatiz�-los, exatamente porque n�o deve ser qualquer curso que servir� � 

146Para mais detalhes sobre estas proposi��es, ver Cap�tulo 2, itens 2.3 e 3.1.2. Vale lembrar que a Lei n� 
12.433/2011 alterou o artigo 126 da LEP para regular a remi��o pelo estudo.
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remi��o da pena” (PLC 6.254/2005). “A remi��o vem sendo concedida sistematicamente em 

alguns estados como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por decis�o un�nime dos ju�zes das 

VEC, com �timos resultados. Trata-se, ent�o, de generalizar uma experi�ncia exitosa 

consagrando um novo e importante direito” (PLC 4.704/2001).

Outra quest�o objeto de controv�rsia � sobre o c�mputo do tempo remido. O 

artigo 128 da LEP disp�e que o tempo remido deve ser computado para concess�o de 

livramento condicional e indulto. Parte da jurisprud�ncia sustenta que o tempo remido 

tamb�m deve ser considerado para todos os efeitos, especialmente para fins de progress�o de 

regime. Duas proposi��es visam consolidar este entendimento, para dispor que “o tempo 

remido ser� computado como pena cumprida, para todos os efeitos” 147.

A �nica proposi��o sobre a pris�o domiciliar � o PLC 1.680/1996, que objetiva 

permitir a concess�o de pris�o-albergue domiciliar na indisponibilidade de casa do albergado. 

A inspira��o para a reforma legal tem origem em julgados do STF que vedam o cumprimento 

da pena em regime fechado ao condenado a regime aberto quando inexistente estabelecimento 

adequado.

3.3 Considerações finais

O levantamento de regras sobre gest�o da san��o na legisla��o criminal j� 

revogada e em vigor no Brasil possibilitou evidenciar os diferentes arranjos das atribui��es

entre legislador, juiz e os �rg�os penitenci�rios durante o cumprimento da pena.

As primeiras regras sobre gest�o da san��o reafirmavam uma divis�o de tarefas j� 

consagrada, segundo a qual o administrador penitenci�rio era o respons�vel pelo cumprimento 

da pena, efetuado � margem do controle de legalidade. Com o regulamento do livramento 

condicional, em 1924, iniciou-se uma nova distribui��o das atribui��es, onde o juiz e o 

Conselho Penitenci�rio trabalhavam conjuntamente na avalia��o dos requisitos para a 

libera��o do condenado.

A previs�o legislativa de participa��o judicial no acompanhamento do 

cumprimento da pena foi aumentando progressivamente, especialmente a partir dos anos 1970 

com as reformas penais para previs�o de penas alternativas � pris�o, introduzidas pela Lei n.� 

147 PLC 1.936/2007 e PLS 164/2007.
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6.416/1977. Embora a Lei fosse uma resposta estatal � situa��o carcer�ria da �poca e � 

constata��o dos efeitos perversos do encarceramento, alguns juristas permaneciam c�ticos �s 

medidas. Reale J�nior, por exemplo, criticou a aus�ncia de sistem�tica entre as normas penais, 

processuais e de cumprimento de pena, que dificultou a visualiza��o dos efeitos pretendidos 

pela lei. 

Neste contexto � editada a LEP, que estabeleceu como objetivo da execu��o penal 

a ressocializa��o do condenado e delimitou um novo arranjo institucional na gest�o da san��o

com a participa��o do juiz, dos �rg�os administrativos e da comunidade em um processo 

jurisdicionalizado. Poucos anos mais tarde a edi��o da Lei dos Crimes Hediondos alterou a 

divis�o de tarefas estabelecidas pela LEP, ao retirar do juiz a possibilidade de decidir sobre o 

regime de pena ao condenado por crime hediondo. A Lei criou regras pr�prias sobre gest�o da 

san��o, rompendo com a sistem�tica original da lei de execu��o.

No Cap�tulo 2 (item 3, figura 1) apresentou-se um mapeamento das proposi��es

objeto desta pesquisa, evidenciando que 75% das propostas que versam sobre a pena de pris�o 

e praticamente todas as medidas pelo aumento do encarceramento v�m acompanhadas pela 

redu��o das margens de atua��o judicial. No presente Cap�tulo foi poss�vel perceber que o 

aumento da interven��o penal pelo legislador revela uma descren�a na atividade judicial, 

como se o juiz fosse pouco rigoroso ao avaliar as situa��es em que o r�u pode adquirir a 

liberdade. 

Nesta linha de ideias, as propostas analisadas indicam que o juiz sempre ir� 

favorecer ao condenado. Assim sendo, nas propostas que promovem altera��es mais 

restritivas ao condenado – como a amplia��o do rol de faltas graves e regras mais rigorosas

para aquisi��o de direitos subjetivos – a atua��o do juiz tamb�m � reduzida. As correntes 

jurisprudenciais menos favor�veis ao condenado s�o inspira��o para a cria��o de normas 

abstratas que uniformizam a aplica��o da lei, que sufocam diverg�ncias interpretativas que 

poderiam beneficiar o condenado.

Por outro lado, as propostas que ampliam as margens judiciais caracterizam-se 

pela institucionaliza��o de direitos do condenado, - remi��o pelo estudo e cumprimento de 

pena em pris�o albergue. Aqui, o juiz e o tribunal est�o pr�ximos da realidade carcer�ria e da 

estrutura dos estabelecimentos penais e reconheceram, caso a caso, mais direitos que aqueles 

previstos em lei. O legislador, por sua vez, inspirado na atua��o do juiz, busca dar alcance 

geral a um direito aplicado apenas pontualmente.
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4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

SUM�RIO. 1. A DECLARA��O DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA 

EM REGIME FECHADO PELO STF ▪HABEAS CORPUS N.º 69.657 ▪ HABEAS CORPUS N.º 82.959 ▪
ALGUMAS CONSIDERA��ES SOBRE AS DECIS�ES DO STF; 2. PENAS M¦NIMAS NA GEST�O DA SAN��O 

▪ PENAS M¦NIMAS NAS PROPOSI��ES LEGISLATIVAS; 3. CONSIDERA��ES FINAIS

Os dois primeiros Cap�tulos desta pesquisa mostraram como a valoriza��o da 

pena de pris�o est� presente na legisla��o criminal desde a edi��o do C�digo Criminal do 

Imp�rio (1830) e nas proposi��es legislativas distribu�das ap�s a edi��o da LEP. Esta op��o 

apresenta duas consequ�ncias, distintas entre si: o aumento da exclus�o social do condenado e 

a redu��o da margem de atua��o do juiz no caso concreto.

Neste cap�tulo ser� poss�vel perceber que, na legisla��o brasileira e nas 

proposi��es legislativas, vigora a pr�tica legislativa de infligir uma quantidade m�nima de 

pris�o ao condenado. As “penas m�nimas” podem acompanhar a defini��o de uma infra��o 

(Matar algu�m, reclus�o de seis a 20 anos), sendo considerada no momento de determina��o 

da pena pelo juiz.  Mas as penas m�nimas podem surgir de outra forma na legisla��o, como 

nos casos em que o legislador fixa um tempo m�nimo de pris�o como crit�rio para se adquirir 

direitos subjetivos. 

Esta pr�tica legislativa caracteriza-se por constituir uma obstru��o do legislador � 

atividade do juiz, ao obrig�-lo a manter um indiv�duo dentro da pris�o mesmo que esta n�o 

seja a pena adequada ao caso concreto. Em outras palavras, pode-se dizer que a pena m�nima 

� uma forma de impedir que o direito de punir seja exercido de modo adequado e 

individualizado (MACHADO, 2009, p. 23), ao limitar a aprecia��o das circunst�ncias 

concretas pelo juiz.

Nesse sentido, a individualiza��o da pena � um conceito-chave para se discutir a 

divis�o de tarefas entre legislador e juiz na gest�o da san��o. Este conceito ser� desenvolvido 

a partir da decis�o do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o 

cumprimento integral de pena em regime fechado ao condenado por crime hediondo (HC 

82.959). A veda��o � progress�o de regime foi considerada pelo Tribunal uma viola��o ao 

princ�pio constitucional da individualiza��o da pena pelo juiz, reconhecendo, assim, sua 

aplica��o � fase de cumprimento de pena.  
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A maior parte da doutrina brasileira sustenta que o princípio constitucional da 

individualização da pena pode ser desmembrado em três fases distintas, porém integradas: a 

legislativa, a judicial e a executória (ou administrativa ou penitenciária).148

Esta concepção tripartida tem origem no pensamento de Saleilles (1898), a quem 

a individualização significa aplicar a pena de acordo com as características do infrator. Para 

Saleilles, o momento de execução da pena implicaria em uma sujeição do condenado à 

Administração, espaço no qual o juiz não poderia atuar. A decisão quanto à recuperação do 

infrator e sua volta à vida em sociedade não é um atribuição do juiz, mas da administração 

penitenciária, que irá determinar a duração da pena (SALEILLES, 2006, p 269).

Nesta linha de ideias, Nucci (2007) entende que a individualização legislativa 

consiste na criação do tipo penal e na previsão de penas mínima e máxima, suficientes e 

necessárias para a reprovação e prevenção do crime. A individualização judicial contempla a 

atividade judicial de eleger e aplicar a pena ao caso concreto. Por fim, a última etapa reside na 

determinação do cumprimento da sanção individualizada segundo critérios jurídico-

administrativos, pelo juiz da execução penal com auxílio do administrador penitenciário. 

Com algumas variações, este é o entendimento prevalecente na doutrina brasileira 

sobre o tema149, fortemente inspirada nos ensinamentos de Saleilles e limitada pelo debate 

sobre a distinção entre as atribuições de legislador, juiz e administrador público sem, contudo, 

avançar na discussão sobre os limites destas atribuições.

Além disso, a sistematização das proposições legislativas revelou uma variedade 

de temas e fontes para se estudar a individualização da pena, tais como as decisões judiciais.

Neste sentido, a primeira parte deste Capítulo apresenta o estudo de duas decisões do STF que 

abordaram o tema da individualização em fase de cumprimento de pena. A decisão proferida 

em 1992 é o principal precedente do STF sobre a vedação à progressão de regime ao 

condenado por crime hediondo. Na segunda decisão, em 2006, a Corte revisou a 

jurisprudência para declarar o dispositivo inconstitucional. 

148Ver, entre outros, BARROS (2001), FRANCO (2007), e NUCCI (2007).
149Contudo, há quem sustente concepções diversas. Celso Ribeiro Bastos, por exemplo, entende que a cominação 
de penas aos crimes não seria aplicar o princípio individualizador, que se inicia somente com a atividade do juiz 
de adaptar a pena às realidades subjetivas do réu com quem se defronta. Logo, propõe uma concepção dualista 
de individualização da pena, a judicial e a executória. Zaffaroni, por sua vez, formula um conceito binário de 
individualização da pena, segundo o qual a individualização penal compreenderia uma etapa legislativa, e outra 
resultante da conjugação das atividades judicial e administrativa, que se combinam para efetivar a aplicação da 
lei (2004, p. 697).
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Esta última decisão trouxe à tona novas reflexões sobre a individualização em fase 

de cumprimento de pena150. Até então, apenas parte da doutrina havia se posicionado 

criticamente em relação à vedação da progressão de regime151. Na prática, a decisão foi objeto 

de crítica e fundamento para proposições legislativas sobre gestão da sanção. 

A análise destas decisões também se justifica em razão de escassez de trabalhos 

científicos sobre os argumentos sustentados pelos ministros para manter ou derrubar a regra 

sobre o cumprimento integral de pena em regime fechado. Este estudo pode contribuir para a 

compreensão da individualização da pena e os consequentes movimentos legislativos, 

jurisprudenciais e doutrinários sobre o tema.

A segunda parte do Capítulo desenvolve algumas ideias sobre pena mínima e a 

forma que elas tomaram na LEP e nas proposições legislativas sobre sistema progressivo de 

pena e quais noções fundamentam sua permanência. 

4.1. Declaração de inconstitucionalidade do cumprimento integral de pena em regime 
fechado pelo STF

Dentre os dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos questionados no STF,

importa apresentar os dois principais julgamentos sobre a constitucionalidade do §1.º do art. 

2.º da Lei n.º 8.072. Ao estabelecer cumprimento integral da pena em regime fechado, o 

150A partir do levantamento bibliográfico realizado, pode-se perceber que, até 2006 os debates doutrinários sobre 
a individualização da pena na execução penal concentravam-se em duas grandes temáticas. A primeira versava 
sobre os princípios constitucionais aplicáveis à execução penal e à nova sistemática introduzida pela LEP.  Aqui, 
encontram-se textos que comentam o sistema progressivo da pena, introduzido pela Reforma de 1984, os 
regimes prisionais e o funcionamento dos órgãos administrativos para classificação dos condenados, como a 
Comissões Técnica de Classificação (CTC). Em 2003, com o advento da Lei n.º 10.792, a discussão sobre a 
individualização da pena na execução retoma fôlego, pois a lei elimina a exigência de parecer do CTC e de 
exame criminológico para a progressão de regime, entre outras medidas. Discute-se a constitucionalidade do 
dispositivo e também a possibilidade de o juiz das execuções solicitar a manifestação do CTC, quando julgasse 
necessário. Já a segunda temática de debates sobre a individualização na execução penal trata, quase 
exclusivamente, da edição Lei dos Crimes Hediondos e, a partir de 1997, da compatibilidade entre as regras 
existentes nesta Lei, que veda a progressão de regime ao condenado por crime hediondo e equiparados e a regra 
existente na Lei n.º 9.455/1997, que estipula o regime inicialmente fechado ao condenado pelo crime de tortura 
(equiparado a hediondo).  Em relação ao primeiro debate ver, entre outros, PIMENTEL (1985), BITENCOURT 
(1989), GOULART (1994), BARROS (2001), MIRABETE (2002), SOUZA (2004), NUCCI (2004 e 2007) e 
PRADO (2005). 

Sobre a edição da Lei dos Crimes Hediondos e os debates posteriores sobre os regimes de cumprimento de pena, 
ver, entre outros, FERNANDES (1990), MIRABETE (1991), BÁRTOLI (1992), TORON (1995), FRANCO 
(1997), MARQUES (1997), JESUS (1999) e PAIVA (2009).
151Dentre eles, ver FRANCO (1992), TORON (1995), LEAL (1996) e TOLEDO (1997).
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legislador eliminou a possibilidade de o juiz alterar o tipo de regime. Os recursos que 

chegaram ao STF questionavam se tal dispositivo violaria os princ�pios constitucionais da 

isonomia, da individualiza��o da pena, da veda��o de penas cru�is ou da dignidade humana.

As pr�ximas p�ginas relatam duas decis�es do STF. A primeira decis�o � o 

Habeas corpus n.� 69.657, julgado em 18 de dezembro de 1992. Ele � o principal precedente 

da mat�ria e, na ocasi�o, o Plen�rio do STF decidiu, por maioria de votos (9x2), pela 

constitucionalidade do �1.� do art. 2.� da Lei n.� 8.072/1990. A segunda decis�o � o Habeas 

corpus n.� 82.959, julgado em sess�o realizada em 23 de fevereiro de 2006 e, por seis votos a 

cinco, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo152. 

4.1.1. Habeas Corpus n.º 69.657

O paciente do Habeas Corpus foi condenado por tr�fico il�cito de entorpecentes e 

alegou conflito entre a regra inserta no �1.� do art. 2.� da Lei n.� 8.072/1990 e a garantia 

constitucional da individualiza��o da pena. O paciente requer a concess�o da ordem para 

declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, de modo que tenha o direito de requerer o 

exame dos requisitos para a progress�o de regime. Para tanto, o paciente junta aos autos o 

entendimento de Celso Ribeiro Bastos, em cuja obra sustenta que a comina��o de penas aos 

crimes n�o seria aplicar o princ�pio individualizador, iniciada somente com a atividade do juiz 

de adaptar a pena �s realidades subjetivas do r�u com quem se defronta153.

Segundo informa��es dispon�veis no relat�rio, o parecer da Procuradoria-Geral da 

Rep�blica � pela constitucionalidade do dispositivo, pois a individualiza��o da pena seria 

distinta do regime de cumprimento de pena, este �ltimo norteado por “pol�tica criminal 

previamente definida em lei”. No mais, indica que “embora n�o seja a melhor op��o”, a 

Constitui��o Federal n�o pro�be o cumprimento da pena em um �nico regime e permite “a 

152Vale ressaltar que a fonte das decis�es s�o os ac�rd�os disponibilizados no site do STF, sendo 
desconsiderados os votos indispon�veis neste documento.
153“A individualiza��o come�a, portanto, com a atividade do magistrado. Este sim � que dever� por excel�ncia 
tornar adapt�vel a pena � realidade subjetiva do r�u com que se defronta. � certo que procede a exist�ncia de 
uma fase administrativa, porque n�o h� d�vida que enseja-se, nos estabelecimentos prisionais, um tratamento 
espec�fico para cada condenado. �, sem d�vida, um forma de humanizar-se sua incid�ncia sobre o r�u de uma 
comina��o abstratamente prevista. Por mais que a lei fosse minuciosa, jamais poderia contemplar todas as 
circunst�ncias que cercam um determinado fato criminoso. Esta avalia��o, h�, sem d�vida, de ser feita 
concretamente pelo magistrado” (BASTOS, 1989, p. 236).
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ado��o de crit�rios mais rigorosos na puni��o de determinados crimes” (no caso, os 

hediondos).

¤ data do julgamento o Plen�rio do STF era composto pelos ministros Marco 

Aur�lio, Sep�lveda Pertence, Francisco Rezek, Octavio Gallotti, N�ri da Silveira, Paulo 

Brossard, Celso de Mello, Carlos Velloso, Sydney Sanches, Moreira Alves e Ilmar Galv�o. 

N�o constam, no ac�rd�o publicado, votos dos dois �ltimos ministros. A seguir, os 

argumentos dos ministros ser�o apresentados em dois grupos, pela constitucionalidade ou pela 

inconstitucionalidade da veda��o � progress�o de regime.

a) Inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado 

O relator ministro Marco Aur�lio e o ministro Sep�lveda Pertence votaram pela 

inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado. Os principais 

argumentos que sustentaram este entendimento foram os seguintes:

a.i) Viola��o ao princ�pio da isonomia: o dispositivo cria distin��o entre cidad�os,

n�o a partir de suas condi��es s�cio psicol�gicas, mas do crime cometido (voto do ministro 

Marco Aur�lio). 

a.ii) Desesperan�a de o condenado por crime hediondo sair do regime fechado 

antes do fim da pena de pris�o: a progress�o de regime incentiva o condenado a ter um 

comportamento ordenado, dada a esperan�a de sair da pris�o (voto do ministro Marco 

Aur�lio).

a.iii) A progress�o de regime � de interesse social: � sociedade n�o interessa o 

retorno de um “cidad�o embrutecido, muito embora o tenha mandado para detr�s das grades 

com o fito, dentre outros de recuper�-lo”. A sociedade um dia “ter� necessariamente que 

receb�-lo de volta, n�o para que este torne a delinquir, mas para atuar como um part�cipe do 

contrato social” (trechos do voto do ministro Marco Aur�lio). 
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a.iv) Viola��o o princ�pio da individualiza��o da pena: a progress�o de regime faz 

parte do “grande todo que � a individualiza��o preconizada e garantida constitucionalmente”, 

pois junge a condi��es pessoais do r�u e a outros fatores subjetivos. O C�digo Penal vincula a 

fixa��o do regime �s circunst�ncias judiciais do artigo 59 (CP, art. 33, �3.� e art. 59, inciso 

III) (voto do ministro Marco Aur�lio). “De nada vale individualizar a pena no momento da 

aplica��o, se a execu��o, em raz�o da natureza do crime, far� que penas id�nticas, segundo os 

crit�rios da individualiza��o, signifiquem coisas t�o absolutamente diversas quanto � sua 

efetiva execu��o” (trechos do voto do ministro Sep�lveda Pertence).

a.v) Interpreta��o estrita de restri��o a direitos e garantias fundamentais: a 

Constitui��o Federal regula as restri��es a serem impostas aos condenados por crimes 

hediondos, e nada disp�e acerca da progress�o de regime (voto do ministro Marco Aur�lio).

b) Constitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado

Os ministros Octavio Gallotti, N�ri da Silveira, Paulo Brossard, Celso de Mello, 

Carlos Velloso e Sydney Sanches acompanharam a diverg�ncia iniciada pelo ministro 

Francisco Rezek, que decidiu contrariamente ao voto do relator ministro Marco Aur�lio. 

O voto condutor do ministro Francisco Rezek indica a falta de produ��o 

doutrin�ria sobre a inconstitucionalidade do dispositivo. Segundo consta, o ministro pediu 

vista dos autos com a inten��o de procurar alguma produ��o te�rica sobre o tema, e afirma 

que n�o encontrou nada a respeito, “embora essa lei seja alvo de cr�ticas severas”154. Os 

principais argumentos desta corrente pela constitucionalidade do dispositivo s�o:

b.i) Aus�ncia de afronta ao princ�pio da individualiza��o da pena: individualizar a 

pena n�o significa dar ao magistrado discricionariedade em cada t�pico da decis�o, dando a 

op��o entre pena de pris�o e outras penas ou entre regimes prisionais. “N�o me parece que, 

154 Em artigo da �poca, Mirabete sustenta que o “regime de cumprimento das penas privativas de liberdade n�o � 
mat�ria penal, pois n�o implica substitui��o, convers�o, altera��o substancial, diminui��o ou aumento da san��o 
penal. (...) Embora a execu��o de cada um dos regimes tenha algumas caracter�sticas particulares (remi��o, 
possibilidade de sa�das tempor�rias, trabalho externo em entidades particulares etc.), as regras que os disciplinam 
n�o passam de mat�ria exclusivamente processual, ou, como querem alguns, de direito penitenci�rio ou de 
execu��o penal, em que n�o vigora o princ�pio da retroatividade da lei mais benigna, caracter�stica que � 
indeclin�vel apenas quando se trata de lei penal. O dispositivo citado, ali�s, n�o est� alternando a pena, mas 
somente disciplinando os fatos referentes � sua execu��o, ou seja, ao seu in�cio (regime inicial) ou ao seu 
desenvolvimento (proibi��o da progress�o)” (grifos originais) (MIRABETE, 1991, p. 270). Aparentemente, este 
foi o entendimento adotado pelo parecer do Procurador Geral da Rep�blica nesta decis�o.
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passo por passo, o legislador deva abrir op��es para o juiz processante para n�o ofender o 

princ�pio da individualiza��o” (trechos do voto do ministro Francisco Rezek).

b.ii) Esperan�a ao condenado por crime hediondo sair do regime fechado antes do 

fim da pena de pris�o: refuta-se a “desesperan�a do condenado desde seu primeiro dia de 

c�rcere”, uma vez que a possibilidade de livramento condicional pode influenciar a conduta 

do condenado dentro da pris�o (voto do ministro Francisco Rezek).

b.iii) Aus�ncia de viola��o ao art. 59 do C�digo Penal: o cumprimento integral de 

pena em regime fechado do condenado por crime hediondo se trata de uma exce��o � regra do 

�2.� do art. 33 do C�digo Penal, e n�o de uma afronta ao princ�pio da individualiza��o da 

pena. Isto porque se o juiz fixou a pena atendendo � culpabilidade, aos antecedentes, � 

conduta social, � personalidade do agente, aos motivos, �s circunst�ncias e consequ�ncias do 

crime e ao comportamento da v�tima, “n�o se pode negar que individualizou a pena. O fato de 

n�o ter podido, livremente, fixar o regime inicial, por for�a de lei, n�o caracteriza 

inconstitucionalidade” (trechos do voto do ministro Carlos Velloso).

b.iv) Princ�pio da individualiza��o dirige-se ao legislador ordin�rio, e n�o ao juiz:

compete ao legislador ordin�rio determinar as penas respectivas e definir os correspondentes 

regimes de sua execu��o. “O princ�pio em causa n�o se dirige a outros �rg�os do Estado, 

pois”. O dispositivo “ajusta-se quando prescreve o ordenamento constitucional, quer porque 

os �nicos limites materiais que restringem essa atua��o do legislador ordin�rio n�o foram 

desrespeitados – n�o se trata de pena de morte, de pena perp�tua, de pena de trabalhos 

for�ados, de pena de banimento ou de pena cruel – quer porque o conte�do da regra 

mencionada ajusta-se � filosofia de maior severidade consagrada, em tema de delitos 

hediondos, pelo constituinte brasileiro” (trechos do voto do ministro Celso de Mello).

b.v) Proporcionalidade entre o cumprimento integral de pena em regime fechado e 

a natureza do crime hediondo: a execu��o penal est� prevista no inciso XLVIII do art. 5.� da 

Constitui��o, ao determinar que “a pena ser� cumprida em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”. O cumprimento integral de 

pena em regime fechado corresponde � condi��o constitucional da natureza do delito (trechos 

do voto do ministro Octavio Gallotti).  O legislador pode, � vista da natureza do crime, 
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estabelecer as penas em geral, e também penas mais graves em relação a um determinado 

delito e o regime de cumprimento (voto do ministro Néri da Silveira).

4.1.2 Habeas Corpus n.º 82.959

Nesta decisão a formação do Plenário do STF era bastante diferente daquela que 

reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos. Em relação à 

composição de 1992 permaneceram apenas os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, 

Sepúlveda Pertence e Carlos Velloso. Também compunham a Corte os ministros Nelson 

Jobim, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa e Eros 

Grau. No acórdão em análise não consta o voto deste último ministro.

O julgamento foi iniciado em 01 de julho de 2003, com o relatório e voto do 

ministro Marco Aurélio, e adiado para o dia 06 de agosto, quando votaram os ministros 

Carlos Britto, Carlos Velloso e Joaquim Barbosa. Na ocasião, o ministro Cezar Peluso pediu 

vista dos autos e o julgamento foi interrompido. Retomado em 18 de dezembro, apenas o 

ministro Peluso votou, pois o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. Em 02 de 

dezembro de 2004 o ministro Gilmar Mendes votou e a ministra Ellen Gracie fez novo pedido 

de vista dos autos. O restante do julgamento, com os votos dos ministros Ellen Gracie, Celso 

de Mello e Nelson Jobim ocorreu em 23 de fevereiro de 2006.

Este caso trata de uma ordem de Habeas Corpus indeferida pelo STJ, por entender 

que o cumprimento integral de pena em regime fechado seria compatível com o texto 

constitucional. Segundo o relatório, o paciente recorre da decisão do STJ sob o fundamento de 

que haveria uma incoerência legal em ser possível a progressão de regime no crime de tortura 

(Lei n.º 9.455/1997, art. 1.º, §7.º) e não se lograr o mesmo no seu caso, no qual foi condenado 

pelo crime hediondo de atentado violento ao pudor.

Novamente, os argumentos serão divididos em dois grupos, pela 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado:
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c) inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado

O relator ministro Marco Aur�lio e os ministros Sep�lveda Pertence, Cezar 

Peluso, Gilmar Mendes, Carlos Britto e Eros Grau votaram pela inconstitucionalidade da 

veda��o � progress�o de regime. O ministro Marco Aur�lio retomou os fundamentos de seu 

voto proferido em 1992, apontados acima, e ser�o novamente indicados aqui. Os principais 

argumentos que sustentaram este entendimento foram os seguintes:

c.i) Viola��o ao princ�pio da isonomia: o dispositivo diferencia cidad�os n�o a

partir de suas condi��es s�cio-psicol�gicas, mas do crime cometido (voto do ministro Marco 

Aur�lio). 

c.ii) Desesperan�a de o condenado por crime hediondo sair do regime fechado 

antes do fim da pena de pris�o: a progress�o de regime incentiva o condenado a ter um 

comportamento ordenado, dada a esperan�a de sair da pris�o (voto do ministro Marco 

Aur�lio). 

c.iii) Progress�o de regime � de interesse social: “� sociedade n�o interessa o 

retorno de um “cidad�o embrutecido, muito embora o tenha mandado para detr�s das grades 

com o fito, dentre outros de recuper�-lo”. A sociedade um dia “ter� necessariamente que 

receb�-lo de volta, n�o para que este torne a delinquir, mas para atuar como um part�cipe do 

contrato social” (trechos do voto do ministro Marco Aur�lio). 

A veda��o da Lei impede a avalia��o do grau de ressocializa��o ou proporcionar a 

harm�nica integra��o social do condenado, ainda que seja poss�vel a concess�o do livramento 

condicional (voto do ministro Cezar Peluso).

c.iv) Viola��o o princ�pio da individualiza��o da pena: a progress�o de regime faz 

parte do “grande todo que � a individualiza��o preconizada e garantida constitucionalmente”, 

pois junge a condi��es pessoais do r�u e a outros fatores subjetivos. Assim, o C�digo Penal 

vincula a fixa��o do regime �s circunst�ncias judiciais do art. 59 (CP, art. 33, �3.� e art. 59, 

inciso III) (trechos do voto do ministro Marco Aur�lio). 

“De nada vale individualizar a pena no momento da aplica��o, se a execu��o, em 

raz�o da natureza do crime, far� que penas id�nticas, segundo os crit�rios da individualiza��o, 



111

signifiquem coisas t�o absolutamente diversas quanto � sua efetiva execu��o“ (trechos do 

voto do ministro Sep�lveda Pertence).

Perante a Constitui��o, a individualiza��o da pena compreende: “a) 

proporcionalidade entre o crime praticado e a san��o abstratamente cominada no preceito 

secund�rio da norma penal; b) individualiza��o da pena aplicada em conformidade com o ato 

singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualiza��o da sua 

execu��o, segundo a dignidade humana (CF, art. 1.�, inciso III), o comportamento do 

condenado no cumprimento da pena e � vista do delito cometido (CF, art. 5.�, inciso 

XLVIII)”. (trechos do voto do ministro Cezar Peluso).

A individualiza��o da pena n�o est� voltada exclusivamente ao legislador (“a lei 

regular�...”). A fixa��o em abstrato do cumprimento integral da pena em regime fechado, 

“sem permitir que se levem em conta as particularidades de cada indiv�duo (...) retira qualquer 

car�ter substancial da garantia da individualiza��o da pena. Ela passa a ser uma delega��o em 

branco oferecida ao legislador, que tudo poder� fazer. Se assim se entender, tem-se a 

completa descaracteriza��o de uma garantia fundamental” (trechos do voto do ministro 

Gilmar Mendes).

c.v) Interpreta��o estrita quanto � restri��o de direitos e garantias fundamentais: a 

Constitui��o Federal contempla as restri��es a serem impostas aos condenados por crimes 

hediondos, e nada disp�s acerca da progress�o de regime (voto do ministro Marco Aur�lio) e 

tampouco indicou tratamento penal de maior gravidade no que tange ao incremento das penas, 

ou no tocante � sua execu��o (voto do ministro Cezar Peluso).

c.vi) Incompatibilidade entre o dispositivo da Lei n.� 9.455/1997 e a Lei 

n.�8.072/1990: ao prever o cumprimento inicial da pena em regime fechado ao condenado 

pelo crime de tortura, a nova Lei derrogou, tacitamente, a veda��o � progress�o de regime 

imposta pela Lei dos crimes hediondos (voto do ministro Marco Aur�lio). 

c.vii) Viola��o ao princ�pio da humanidade das penas (CF, art. 5.� incisos III, 

XLVII, LXIX e Pacto de San Jos�): a veda��o ao sistema progressivo conflita com o princ�pio 

da humanidade da pena, tornando o fim da pena uma resposta de pagar o mal pelo mal (voto 

do ministro Cezar Peluso). 
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A veda��o constitucional de pena capital e da pris�o perp�tua j� traria um papel 

ressocializador � efetiva execu��o da pena privativa de liberdade (voto do ministro Carlos 

Britto).

d) Constitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado

Os ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e 

Nelson Jobim divergiram do voto do ministro relator para decidir pela constitucionalidade da 

veda��o � progress�o de regime. O ministro Carlos Velloso retomou os fundamentos de seu 

voto proferido em 1992, apontados acima, e ser�o novamente indicados aqui. Os principais 

argumentos que sustentaram a constitucionalidade do dispositivo foram os seguintes:

d.i) Aus�ncia de afronta ao princ�pio da individualiza��o da pena: o grande 

complexo de normas jur�dicas que constituem o instituto da individualiza��o da pena e sua 

execu��o n�o � afetado pela “restri��o na aplica��o de uma �nica dessas normas, por op��o 

de pol�tica criminal. (...) O instituto n�o fica comprometido apenas porque o legislador n�o 

permitiu ao juiz uma dada op��o. A escolha do juiz em mat�ria de pena est� submetida ao 

princ�pio da legalidade” (trechos do voto da ministra Ellen Gracie). 

Individualizar a pena n�o significa dar ao magistrado discricionariedade em cada 

t�pico da decis�o, dando a op��o entre pena de pris�o e outras penas ou entre regimes 

prisionais. “N�o me parece que, passo por passo, o legislador deva abrir op��es para o juiz 

processante para n�o ofender o princ�pio da individualiza��o” (trechos do voto do ministro 

Francisco Rezek no HC 69.657, citado no voto do ministro Celso de Mello).

d.ii) Esperan�a ao condenado por crime hediondo sair do regime fechado antes do 

fim da pena de pris�o: refuta-se a desesperan�a do condenado desde seu primeiro dia de 

c�rcere, uma vez que na pr�tica observa-se o bom comportamento dentro da pris�o (voto do 

ministro Nelson Jobim).

d.iii) Aus�ncia de viola��o ao art. 59 do C�digo Penal: o cumprimento integral da 

pena em regime fechado do condenado por crime hediondo se trata de uma exce��o � regra do 

�2.� do art. 33 do C�digo Penal, e n�o de uma afronta ao princ�pio da individualiza��o da 

pena. Isto porque se o juiz fixou a pena atendendo � culpabilidade, aos antecedentes, � 
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conduta social, � personalidade do agente, aos motivos, �s circunst�ncias e consequ�ncias do 

crime, e ao comportamento da v�tima “n�o se pode negar que individualizou a pena. O fato de 

n�o ter podido, livremente, fixar o regime inicial, por for�a de lei, n�o caracteriza 

inconstitucionalidade” (voto do ministro Carlos Velloso).

d.iv) Princ�pio da individualiza��o concerne ao legislador ordin�rio, e n�o ao juiz:

compete ao legislador ordin�rio determinar as penas respectivas e definir os correspondentes 

regimes de sua execu��o. “O princ�pio em causa n�o se dirige a outros �rg�os do Estado, 

pois”. O dispositivo “ajusta-se quanto prescreve o ordenamento constitucional, quer porque os 

�nicos limites materiais que restringem essa atua��o do legislador ordin�rio n�o foram 

desrespeitados – n�o se trata de pena de morte, de pena perp�tua, de pena de trabalhos 

for�ados, de pena de banimento ou de pena cruel – quer porque o conte�do da regra 

mencionada ajusta-se � filosofia de maior severidade consagrada, em tema de delitos 

hediondos, pelo constituinte brasileiro” (voto do ministro Celso de Mello).

d.v) Proporcionalidade entre o regime integral fechado e a natureza do crime 

hediondo: o dispositivo que determina o cumprimento integral da pena em regime fechado 

revela-se “impregnado de racionalidade, cuja justifica��o (...) resulta da necessidade de o 

Estado estabelecer mecanismos diferenciados de repress�o � criminalidade violenta”. 

“Ningu�m poder� impedir que o Estado defina pol�tica de combate a determinados crimes, 

que repercutam de forma mais grave na sociedade (...) para que esses crimes possam diminuir,

reduzindo-se os malef�cios que trazem para a sociedade, como tamb�m para tornar inequ�voca 

a reprova��o, dentro de uma t�bua de valores, a certo tipo de delito” (trecho de voto do 

ministro N�ri da Silveira no HC 69.657, citado no voto do ministro Celso de Mello).

Ao final do julgamento, a maioria formada pelos ministros incluiu a ressalva de 

que a inconstitucionalidade da lei n�o iria gerar consequ�ncias jur�dicas nos processos com 

penas extintas � data do julgamento. A decis�o afastou a veda��o � progress�o de regime e, 

segundo os ministros, caberia ao juiz da execu��o a partir daquele momento apreciar os 

requisitos para a progress�o. Os ministros se esfor�aram em deixar claro que a decis�o n�o 

acarretaria, de forma autom�tica, na concess�o de progress�o de regime aos condenados pelos 

crimes hediondos. A aquisi��o do direito subjetivo estaria condicionada � verifica��o dos 

requisitos exigidos por lei pelo juiz da execu��o.
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Dias ap�s a decis�o, foram apresentadas proposi��es legislativas com o objetivo 

de criar fra��es m�nimas para cumprimento de pena ao condenado por crime hediondo. Em 

2007 foi aprovada a Lei n.� 11.464/07, que incluiu na Lei dos Crimes Hediondos o 

cumprimento inicial da pena em regime fechado. 

A Lei tamb�m criou dispositivo para impor as fra��es m�nimas de ⅖ (ao 

condenado prim�rio) e ⅗ (ao reincidente) como crit�rio para progress�o de regime. Por 

estabelecer regra mais gravosa quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as novas 

regras foram aplicadas somente ao condenado por crime hediondo ap�s a data de entrada em 

vigor da Lei (29 de mar�o de 2007). Isto quer dizer que, aos fatos anteriores � edi��o da Lei

n.� 11.464/2007, aplicam-se os requisitos do artigo 112 da LEP ao condenado por crime 

hediondo.

4.1.3 Algumas considerações sobre as decisões do STF

A sistematiza��o dos principais argumentos dos dois julgamentos permite a 

elabora��o de algumas ideias sobre a individualiza��o em fase de cumprimento de pena.

Como se p�de observar, a mudan�a na composi��o do Plen�rio da Corte foi um 

fator importante para a revis�o do precedente de 1992. ¤ �poca, os ministros Marco Aur�lio e 

Sep�lveda Pertence desenvolveram argumentos muito semelhantes �queles apresentados no 

julgamento de 2006, mas n�o foram acompanhados pelos outros ministros.

No julgamento do HC n.� 69.657, a tese vencedora subtraiu ao �mbito da 

individualiza��o a fase de cumprimento da pena, limitando-o ao ato da dosimetria na senten�a 

condenat�ria. A individualiza��o estaria restrita � opera��o pelo juiz dos crit�rios legais para 

a determina��o da pena. Neste sentido, o ministro Francisco Rezek sustentou ser prescind�vel 

que o “legislador deva abrir op��es para o juiz processante para n�o ofender o princ�pio da 

individualiza��o” (ver ponto b.i). Este entendimento prevaleceu na jurisprud�ncia do STF por 

quase dezesseis anos.

Esta tese permite realizar a leitura segundo a qual o sistema progressivo de pena 

n�o guarda rela��o com a atividade judicial de individualiza��o da pena. Assim, seria poss�vel 

conceber a restri��o ou elimina��o da progress�o de regime, pois n�o haveria preju�zo � 

individualiza��o. Ao juiz de conhecimento seria necess�rio apenas determinar a quantidade e 
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qualidade da san��o no momento da senten�a condenat�ria. A atividade judicial de adequa��o 

da pena durante a gest�o da san��o n�o contemplaria a ideia de individualiza��o. 

Amparados nos argumentos dos ministros vencidos no julgamento de 1992, 

alguns juristas desenvolveram cr�ticas ao cumprimento integral da pena em regime fechado. 

Nilo Batista definiu o dispositivo como “regime executivo de apodrecimento em vida do 

condenado” (BATISTA, 2003, p. 347). Nas palavras de Toron, a elimina��o do sistema 

progressivo prestigia a cust�dia com efeito neutralizador: “vale dizer, descrendo-se da 

ressocializa��o, joga-se na �nica coisa aparentemente certa: enquanto preso, o delinquente 

n�o amea�a os bens juridicamente protegidos e, enfim, preserva-se a paz social” (TORON, 

1996, p. 133).

A partir dos argumentos do ministro Marco Aur�lio, Alberto Silva Franco

defendeu que a pena executada em �nico e uniforme regime prisional significa pena 

desumana, na medida em que inviabiliza um tratamento penitenci�rio progressivo, sem 

“exercer qualquer influ�ncia psicol�gica positiva quanto ao seu reinserimento social” (ver 

ponto a.ii). No mais, a veda��o desampara a sociedade ao devolver o preso ao conv�vio social 

“ap�s submet�-lo a um processo de reinser��o �s avessas, ou seja, a uma dessocializa��o” 

(FRANCO, 2007, p. 211) (ver ponto a.iii).

Nesta mesma linha de ideias, Maria L�cia Karam entendeu haver 

inconstitucionalidade na exclus�o do sistema progressivo e na fixa��o inicial do regime 

fechado aos crimes por ela abrangidos pela Lei. Por se tratar de uma garantia constitucional, 

Karam refor�a que n�o deveria haver d�vida sobre a constitucionalidade de dispositivo que 

veda a possibilidade de estabelecimento inicial e/ou progress�o para outros regimes que n�o o 

fechado. Do contr�rio, impede-se a considera��o de um dos fatores indispens�veis � 

concretiza��o do princ�pio (1993, p. 191).155

Al�m da mudan�a na composi��o do Plen�rio do STF, as cr�ticas formuladas pela 

doutrina tamb�m contribu�ram para a revis�o do precedente. No HC n.� 82.959, os ministros 

Cezar Peluso e Gilmar Mendes constru�ram seus votos a partir dos argumentos formulados 

por Alberto Silva Franco, Alberto Toron, Tupinamb� Azevedo e Maria L�cia Karam. 

No julgamento do HC n� 82.959 os argumentos desenvolvidos inicialmente em 

1992 foram retomados. Entre os defensores da constitucionalidade da veda��o � progress�o de 

155 Para Luiz Vicente Cernicchiaro, a veda��o � progress�o de regime � uma afronta ao disposto na Conven��o 
Americana de Direitos Humanos, que veda a tortura e penas cru�is (art. 5.2) e determina que as penas privativas 
de liberdade tenham por finalidade essencial a reforma e readapta��o social dos condenados (art. 6) 
(CERNICCHIARO, 2003).
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regime, prevaleceu o argumento segundo o qual o processo de individualiza��o da pena

concentra-se na opera��o regulada pelo artigo 59 e a escolha do regime de cumprimento de 

pena � uma quest�o de “pol�tica criminal”. 

Os argumentos desenvolvidos pelo ministro Marco Aur�lio para sustentar a 

inconstitucionalidade do dispositivo nortearam os votos dos demais ministros, especialmente 

o argumento de que a progress�o de regime faz parte do “grande todo que � a individualiza��o 

preconizada e garantida constitucionalmente” (ver ponto c.iv). 

O voto do ministro Gilmar Mendes – pela inconstitucionalidade da norma 

impugnada – foi essencial para fixar as balizas que deveriam ser adotadas pelo legislador 

ordin�rio para regular o texto constitucional. Segundo o ministro, o poder outorgado ao 

legislador infraconstitucional n�o vai ao ponto de dot�-lo de uma “delega��o em branco, que 

tudo poder� fazer”. A veda��o � progress�o de regime �, para o ministro, ignorar as 

particularidades de cada indiv�duo e retira “qualquer car�ter substancial da garantia da 

individualiza��o da pena”. 

A corrente formada pela maioria dos ministros consagrou a individualiza��o 

durante o cumprimento da pena. Consequentemente, se afastou a obstru��o imposta ao juiz de

execu��o de n�o interferir na adequa��o do regime prisional. O cumprimento integral de pena 

em regime fechado impunha a todos os condenados por crime hediondo o mesmo regime 

prisional, independentemente das circunst�ncias concretas. Al�m disso, a veda��o � 

progress�o de regime � uma medida oposta ao objetivo de “proporcionar condi��es para a 

harm�nica integra��o social do condenado e do internado” (LEP, art. 1.�).

A partir destes argumentos esta pesquisa adota o conceito de “individualiza��o da 

pena” como uma atividade que visa adaptar (algo ou algu�m) �s necessidades ou 

circunst�ncias particulares de um indiv�duo, diferenci�-lo por caracter�sticas individuais. Ou 

seja, individualizar a pena implica “[n]a exist�ncia de um indiv�duo concreto e determinado 

em rela��o ao qual essa opera��o de escolha e determina��o da pena se realizar�” 

(MACHADO, 2009, p. 20). 

A presente pesquisa assume que n�o � poss�vel denominar de “individualiza��o” a 

atividade legislativa de escolher condutas a serem criminalizadas e cominar penas 

correspondentes. A elabora��o legislativa de crimes e penas n�o deve ser denominada de 

“individualizar”, dado que a fun��o legislativa t�pica consiste na edi��o de regras gerais e 

abstratas. Este � o entendimento do ministro Sep�lveda Pertence em ambos os julgamentos: 

“individualiza��o da pena, enquanto as palavras puderem exprimir ideias, � a opera��o que 

tem em vista o agente e as circunst�ncias do fato concreto e n�o a natureza do delito em tese”.
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Em s�ntese, este trabalho afasta-se da concep��o tripartida da individualiza��o da 

pena preconizada pela doutrina majorit�ria. O conceito adotado aqui n�o se limita � ideia de 

“graduar” as penas a partir dos crit�rios fixados em lei. Assim, n�o h� que se falar em tr�s 

momentos da individualiza��o da pena, mas t�o apenas em dois momentos que podem ser 

desempenhados pelo juiz. O primeiro momento � a decis�o sobre a san��o na senten�a 

condenat�ria, e o segundo, nas sucessivas decis�es judiciais inerentes ao processo de 

cumprimento da pena. 

O pr�ximo item apresenta as caracter�sticas do sistema progressivo de pena 

institu�do no C�digo Penal e na LEP e as correspondentes penas m�nimas. Ao final, consta 

uma sistematiza��o das proposi��es legislativas que alteram o sistema progressivo. 

4.2. Penas mínimas na gestão da sanção

A reforma penal de 1984 criou o sistema progressivo de cumprimento de pena 

privativa de liberdade, no qual o juiz deve considerar circunst�ncias judiciais e legais ao 

determinar a quantidade e qualidade da pena aplic�vel. No caso da pena de pris�o, o juiz 

tamb�m deve escolher o regime inicial, se fechado, semi-aberto ou aberto. A quantidade da 

pena e o regime fixado inicialmente podem ser alterados durante a gest�o da san��o (CP, art. 

33; LEP, art. 112). 

O sistema baseia-se na exig�ncia do cumprimento de um tempo m�nimo de pena 

em cada regime prisional, de modo que seja poss�vel a progress�o ao regime mais brando. A 

transfer�ncia para o regime penitenci�rio menos rigoroso exige o preenchimento de dois 

crit�rios cumulativos pelo condenado: i) a perman�ncia de, no m�nimo, 1/6 da pena no regime 

inicial ou anterior156 e ii) merecimento para a progress�o (LEP, art. 112)157. 

O livramento condicional constitui a �ltima etapa do sistema progressivo. O 

C�digo Penal estabelece como requisitos para sua concess�o o bom comportamento dentro da 

pris�o e no trabalho, a repara��o do dano e o cumprimento de tempo m�nimo de pris�o. O 

156 Este requisito n�o se aplica aos crimes arrolados pela Lei n.� 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
157Estes requisitos constam na reda��o original do art. 112 da LEP, que indicava a necessidade de o “m�rito 
indicar a progress�o” do condenado, a ser indicado em parecer da Comiss�o T�cnica de Classifica��o e do 
exame criminol�gico. O dispositivo foi alterado pela Lei n.� 10.792/2003, para determinar que a transfer�ncia de 
regime seja por meio de atestado de bom comportamento do condenado comprovado pelo diretor do 
estabelecimento prisional.
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artigo 83 determina o cumprimento de no m�nimo ⅓ da pena (ao condenado n�o-reincidente 

em crime doloso), � (ao reincidente em crime doloso) e ⅔ (ao condenado por crime hediondo 

ou equiparado). Ao condenado por crime doloso cometido com viol�ncia ou grave amea�a � 

pessoa, exige-se tamb�m a constata��o de que “o liberado n�o voltar� a delinquir”.

O C�digo Penal determina que o cumprimento das penas privativas de liberdade 

tenha limite m�ximo de 30 anos (CP, art. 75). A pena de reclus�o deve ser cumprida em 

regime fechado, semi-aberto ou aberto, enquanto que a deten��o deve ser cumprida em 

regime semi-aberto ou aberto, salvo a hip�tese de regress�o a regime fechado (CP, art.33).

O regime fechado � destinado aos condenados � pena de reclus�o por mais de 

oito anos e aos reincidentes. O cumprimento da pena � efetuado em estabelecimento de 

seguran�a m�xima ou m�dia. O regime semi-aberto est� reservado aos condenados prim�rios 

� pena de reclus�o superior a quatro e n�o excedente a oito anos, cuja pena ser� cumprida em 

col�nia agr�cola, industrial ou estabelecimento similar. J� o regime aberto destina-se aos 

prim�rios condenados � pena de reclus�o inferior ou igual a quatro anos, a ser cumprido em 

casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33 e ss.).  

A fixa��o legislativa de regime prisional �nico, prevista originalmente pela Lei n.� 

8.072/1990, constituiu uma medida que eliminou o sistema progressivo � categoria de 

condenados por crime hediondo. Al�m disso, eliminou a margem de atua��o do juiz, que nada 

pode decidir sobre a adequa��o da pena ao caso concreto. Esta op��o do legislador pode ser 

denominada de pena fixa, uma vez que o juiz n�o decide, mas apenas comunica a escolha da 

pena feita pelo legislador. 

Um exemplo desta pr�tica legislativa � o C�digo Penal Franc�s de 1791, que 

previa somente penas fixas e �nicas para os crimes. Por exemplo, “Tal crime, ‘ser� punido de 

pena de morte’; tal crime, ‘ser� punido de seis anos de deten��o se for cometido com armas e 

de tr�s anos se for cometido sem armas’; tal crime, ‘ser� punido de degrada��o c�vica’” 

(MACHADO, 2009, p. 18).

A pena �nica e fixa � uma maneira elementar de redigir uma san��o, sem op��o 

entre diferentes tipos de pena e sem grada��o nas penas previstas. Neste momento, ainda era 

dif�cil pensar na independ�ncia entre o direito e a pol�tica, e “a pena era uma opera��o do 

sistema pol�tico e n�o do sistema jur�dico”. O juiz apenas transmitia a pena que o legislador 

decidiu para determinadas situa��es (MACHADO, 2009, p.18).

Segundo Pires, as “penas m�nimas” aparecem dentro da legisla��o criminal como 

um desenvolvimento das penas fixas ou �nicas. No C�digo Penal Franc�s de 1810 foram 

introduzidas, conjuntamente com as penas fixas e �nicas, as penas cumulativas obrigat�rias 
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(“tal crime, ser� punido com pena de morte e confisco de bens”) e as penas m�nimas. A 

introdu��o de penas m�nimas constituiu a cria��o de um “‘espa�o’ entre duas margens de 

pena”. Segundo Pires, do ponto de vista do direito criminal, o surgimento deste espa�o 

permitiu alguma individualiza��o da pena ao caso concreto (PIRES, 2009).

Em rela��o ao C�digo anterior, a pr�tica legislativa no CP Franc�s de 1810 de 

criar penas m�nimas indica uma primeira forma de “reconhecer a complexidade dos 

problemas que o direito deve enfrentar, bem como a necessidade de delegar ou distribuir 

tarefas entre os poderes estatais” (MACHADO, 2009, p. 20).

Por outro lado, as penas m�nimas e as penas fixas compartilham uma mesma 

fundamenta��o (teorias da pena criminal) e t�m efeitos pr�ticos similares. Em ambos os casos 

o legislador decide a pena necess�ria para as condutas abstratas dispostas em lei e ao julgador 

cabe transmiti-las como tais (penas fixas) ou elev�-las at� o limite legal (penas m�nimas).

Neste sentido, Pires entende que, sob certos aspectos, o problema da pena m�nima n�o difere 

do problema da pena �nica (PIRES, 2009).  

A pena m�nima �, assim, uma pr�tica legislativa criada pelo sistema pol�tico, mas 

que se dirige ao campo virtual de decis�es do sistema de direito criminal. Segundo Machado e 

Pires, h� um processo pol�tico de retirada da decis�o do sistema de direito criminal. “Tudo 

acontece como se o sistema pol�tico quisesse eliminar de modo mais ou menos absoluto a 

margem de manobra de outro sistema, orientando-o para pr�ticas mais punitivas ou centradas 

na exclus�o social” (MACHADO e PIRES, 2011).

Nesta linha de ideias, a imposi��o de uma quantidade fixa ou m�nima obrigat�ria 

de tempo a ser cumprido dentro da pris�o pode estar presente tanto no tipo penal de um crime 

(tal como nos CP franc�s de 1791 e 1810), como no tempo m�nimo de cumprimento de pena 

para a aquisi��o de direitos subjetivos pelo condenado (progress�o de regime, livramento 

condicional e sa�da tempor�ria). A lei sinaliza ao juiz de conhecimento e ao juiz da execu��o 

penal a mensagem de manter um condenado preso por um tempo m�nimo x, mesmo se as 

circunst�ncias do caso concreto n�o recomendarem o cumprimento de pena de pris�o de x.158

158Machado chama � aten��o ao fato que o problema central das penas m�nimas no direito criminal 
contempor�neo est� na valoriza��o da pris�o como pena-padr�o para criar penas m�nimas. Isto n�o quer dizer 
que n�o existam outras formas de pena m�nima (de multa, de presta��o pecuni�ria, entre outras), mas que o 
“problema mais importante se encontra ent�o quando a pena m�nima � concebida por interm�dio da pena de 
pris�o”. (MACHADO, 2009, p. 15). 
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No texto da LEP e na legisla��o extravagante foram encontradas as seguintes 

penas m�nimas159: 

i) Cumprimento de m�nimo de ⅙da pena: presta��o de trabalho externo (LEP, art. 

37); sa�da tempor�ria (LEP, art. 123); progress�o de regime (LEP, art. 112);

ii) Cumprimento de m�nimo de § da pena: convers�o da pena privativa de 

liberdade em restritiva de direitos (LEP, art. 180);

iii) Cumprimento de m�nimo de ⅓ da pena, � ou ⅔: livramento condicional ao 

condenado n�o reincidente em crime doloso, reincidente ou prim�rio em crime hediondo

(LEP, art. 131 c/c CP, art. 83);

iv) Interna��o de m�nimo de 1 ano: convers�o de tratamento ambulatorial em 

interna��o (LEP, art. 184); 

v) Cumprimento de m�nimo de ⅖ou ⅗da pena: progress�o de regime ao 

condenado prim�rio ou reincidente em crime hediondo (Lei n.� 8.072/1990, art. 2.�, �2.�);

vi) Cumprimento inicial da pena em regime fechado (Lei n.� 8.072/1990, art. 2.�, 

�1.�; Lei n.� 9.034/1995, art. 10.� e Lei n.� 9.455/1997, art. 1.�, �7.�).

Segundo os autores do anteprojeto da LEP, o cumprimento de uma quantidade 

fixa de pena dentro de cada regime prisional justifica-se por atender “�s exig�ncias de 

retribui��o e preven��o especial, na medida em que as parcelas de sofrimento da pena 

correspondem a est�gios de necessidade e sufici�ncia visando reprovar e prevenir o delito” 

(REALE J�NIOR et alli, 1985, p. 96).

Os autores revelam terem desconsiderado a orienta��o de parte da doutrina e de 

algumas legisla��es em n�o fixar o quantum m�nimo de cumprimento da pena para a 

transfer�ncia de regime e para o livramento condicional:

159Embora o C�digo de Processo Penal Militar (Decreto-lei n.� 1.002/1969) nada disponha sobre regimes 
prisionais, o Superior Tribunal Militar (STM) construiu jurisprud�ncia no sentido de aplicar o cumprimento 
integral da pena em regime fechado ao condenado pela lei castrense.  No ano de 2011 o STF julgou o Habeas 
corpus n� 104.174, no qual se decidiu pela inconstitucionalidade da veda��o � progress�o de regime ao 
condenado por crime militar. De acordo com o relator do julgamento, o ministro Carlos Ayres Britto, em caso de 
omiss�o do C�digo de Processo Penal Militar, aplicam-se subsidiariamente as regras da LEP. Na ocasi�o, 
reafirmou-se o segundo o qual o cumprimento integral de pena em regime fechado constitui uma afronta � 
garantia constitucional da individualiza��o da pena (CF, art. 5.�, LXI). Sobre as penas m�nimas criadas pela 
jurisprud�ncia, ver Machado e Pires (2011).
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N�o se acolheu a orienta��o adotada em algumas legisla��es e advogada por uma 
parte da doutrina, consistente em n�o fixar o quantum m�nimo de cumprimento da 
pena para a transfer�ncia de regime e o livramento condicional. O arb�trio, no caso, 
seria fonte de injusti�as e revoltas com sacrif�cio dos objetivos da pena e da 
disciplina do ambiente penitenci�rio (1985, p. 96-97).

A presen�a das teorias da retribui��o e da dissuas�o para justificara introdu��o de 

penas m�nimas na LEP est� expl�cita na reda��o original do artigo 1.� do anteprojeto da LEP: 

Art. 1.�. A lei de execu��o penal regula o cumprimento da pena e da medida de 
seguran�a, a fim de que se alcancem a reprova��o e a preven��o do crime.
Par�grafo �nico. Constitui objetivo mediato da execu��o penal a educa��o e 
assist�ncia que, no futuro, facilitem ao condenado harm�nica conviv�ncia em 
sociedade.

A “reprova��o e a preven��o do crime” - tal qual disposto no art. 59 do C�digo 

Penal nos crit�rios para a determina��o da pena pelo juiz – constitui o objetivo imediato da lei 

de execu��o penal e do cumprimento da pena, nos termos do anteprojeto. E como objetivo 

indireto da execu��o da penal, consta a educa��o e assist�ncia ao condenado para conviv�ncia 

futura em sociedade.

Da apresenta��o do anteprojeto at� a aprova��o do texto final da LEP, foram 

promovidas importantes altera��es no texto, dentre as quais a nova reda��o do artigo 1.�:

Art. 1.� A execu��o penal tem por objetivo efetivar as disposi��es de senten�a ou 
decis�o criminal e proporcionar condi��es para a harm�nica integra��o social do 
condenado e do internado.

Esta � a reda��o do artigo 1.� da Lei n.� 7.210/1984. Neste texto, os objetivos da 

pena e da execu��o penal s�o diferentes daqueles previstos no anteprojeto. Aqui, o objetivo da 

lei de execu��o penal � efetivar o disposto na senten�a condenat�ria e proporcionar condi��es 

para a integra��o social do condenado. Nos termos da Exposi��o de Motivos da LEP, o artigo 

1.� cont�m duas ordens de finalidades, a “efetiva��o dos mandamentos existentes nas 

senten�as, destinados a reprimir e a prevenir os delitos, e a oferta de meios pelos quais os 

apenados e os submetidos �s medidas de seguran�a venham a ter participa��o construtiva na 

comunh�o social” 160.

Na s�ntese presente na mensagem do Poder Executivo, “sem questionar 

profundamente a grande tem�tica das finalidades da pena, curva-se o Projeto (...) ao princ�pio 

160 Exposi��o de Motivos � Lei de Execu��o Penal, Mensagem do Poder Executivo n.� 242, de 29 de junho de 
1983.
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de que as penas e medidas de seguran�a devem realizar a prote��o dos bens jur�dicos e a 

reincorpora��o do autor � comunidade”.

Neste sentido, � de se concluir que, a despeito da ressocializa��o do condenado ter 

se tornado um objetivo da lei de execu��o penal, a necessidade de reprovar e prevenir o crime 

continuam presentes nos objetivos da Lei e na manuten��o das fra��es m�nimas durante a 

gest�o da san��o. Para os autores do anteprojeto, a cria��o de quantum m�nimo de 

cumprimento de pena � necess�ria como forma de limitar o arb�trio do juiz, e n�o como 

espa�o de atua��o para adequar a pena ao condenado. Este pode ser considerado mais um 

ind�cio de como a atividade de determina��o da pena � objeto de disputa institucional por 

legislador e juiz.

4.2.1. Penas mínimas nas proposições legislativas

Esta se��o apresenta proposi��es legislativas que criam ou alteram as penas fixas 

ou penas m�nimas existentes no decorrer da gest�o da san��o. Aqui, importa estudar com mais 

detalhe como esta pr�tica legislativa aparece nas proposi��es sobre regime de cumprimento 

de pena, progress�o de regime e livramento condicional. 161

Cada um destes institutos pertence a um momento espec�fico do sistema 

progressivo da pena de pris�o. Na senten�a condenat�ria, o juiz escolhe a san��o, a 

quantidade e o regime inicial para cumprimento da pena162. A partir deste regime o condenado 

deve atender aos requisitos m�nimos (cumprimento de certa quantidade da pena mais atestado 

de bom comportamento) para progredir ao regime mais brando. O livramento condicional 

consiste na �ltima etapa do sistema, em que o condenado deve cumprir uma quantidade de 

pena superior � exigida para progress�o de regime como forma de obter a liberdade.

161Vale frisar que, al�m das medidas acerca do regime prisional, progress�o de regime e livramento condicional, 
as proposi��es legislativas sobre o cumprimento de pena pelos autores por crimes hediondos tamb�m pretendem 
impor outras restri��es aos direitos condenados. Embora n�o seja poss�vel apresentar mais detalhes neste 
momento, as proposi��es buscam eliminar a possibilidade de recorrer da senten�a condenat�ria em liberdade, 
concess�o de indulto, trabalho externo, liberdade provis�ria, suspens�o condicional da pena e substitui��o da 
pena de pris�o por restritiva de direitos ou multa.
162 O anteprojeto da nova Parte Geral do C�digo Penal n�o previa a determina��o do regime inicial de pena pelo 
juiz. Sobre o tema, ver Cap�tulo 3, item 1.1.3.
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As propostas de reforma legislativa destes institutos representam 48% do total de 

265 propostas encontradas163 (figura 3). As propostas criam regras para cumprimento da pena

ao condenado por crime comum e por crime hediondo ou equiparado. No entanto, constatou-

se que, embora o tipo de crime seja diverso, os fundamentos para justificar a cria��o ou 

manuten��o de penas fixas e penas m�nimas s�o semelhantes. 

Figura 3. Distribuição das propostas sobre sistema progressivo de pena

Fonte: elabora��o pr�pria.

Em poucas propostas h� men��o � express�o “individualiza��o da pena”. Quando 

a indica��o � expl�cita, em geral est� relacionada � decis�o do STF no HC n.� 82.959. H� 

cr�ticas � decis�o, por considerarem que a incid�ncia das regras da LEP no cumprimento de 

163Sobre a distin��o entre proposi��o legislativa e proposta, ver Cap�tulo 2, item 3. 

200 proposi��es 
legislativas/ 265 

propostas 

68 propostas  sobre 
crimes hediondos 
ou equiparados

50 sobre  
progress�o de 

regime

25  vedam 
progres�o (regime 

integralmente 
fechado)

9 criam regime 
inicialmente 

fechado

15 aumentam 
qu�runs para 
progress�o de 

regime

1 elimina veda��o � 
progress�o de 

regime

18 sobre livramento 
condicional

18 aumentam 
qu�runs para  

livramento 
condicional

61 propostas sobre 
crimes comuns

37 sobre  
progress�o de 

regime

4 vedam progress�o 
(regime 

integralmente 
fechado)

6 criam regime 
inicialmente 

fechado

26 aumentam 
qu�runs para 
progress�o de 

regime

1 reduz qu�rum 
para progress�o de 

regime

24 sobre livramento 
condicional

24 aumentam 
qu�runs para 

livramento 
condicional



124

pena ao condenado por crime hediondo � uma forma de coletivizar, e n�o individualizar a 

pena164.

Nas propostas sobre regime prisional, progress�o de regime e livramento 

condicional identificaram-se tr�s no��es recorrentes que contribuem para justificar a 

manuten��o ou altera��o das penas fixas e m�nimas, quais sejam, “prote��o da sociedade”, 

“proporcionalidade” e “impunidade”. Isto n�o significa que todas as justifica��es mencionam 

essas no��es, mas que, da leitura dos documentos, percebeu-se certa recorr�ncia no uso destas 

no��es, e foram estes elementos que saltaram aos olhos na leitura dos documentos. 

As 25 propostas que vedam a progress�o de regime ao condenado por crime 

hediondo ou equiparado reformam tr�s diplomas legislativos (Constitui��o, lei dos crimes 

hediondos e lei do crime de tortura). Tr�s propostas de emenda � Constitui��o incluem a 

veda��o � progress�o de regime no texto constitucional (CF, art. 5.�, XLIII) 165. Duas 

propostas alteram a Lei dos Crimes Hediondos para fixar todo cumprimento da pena em 

estabelecimento de seguran�a m�xima166 ou em regime disciplinar diferenciado167. Duas 

outras propostas modificam o cumprimento inicial de pena em regime fechado disposto na Lei 

do crime de tortura. As cinco proposi��es que estabelecem cumprimento inicial da pena em 

regime fechado ao condenado por crime hediondo s�o posteriores � decis�o do STF, que 

declarou inconstitucional a veda��o � progress�o de regime. Nas justifica��es h� a 

preocupa��o dos parlamentares em regular novamente a mat�ria, de modo afastar a incid�ncia 

da fra��o m�nima de ⅙ � progress�o em crime hediondo. Apenas uma proposta elimina a 

veda��o � progress�o de regime ao condenado por crime hediondo. Trata-se de proposi��o 

derivada dos trabalhos da CPI do Sistema Carcer�rio (1993).168

J� as propostas sobre a progress�o de regime versam, quase exclusivamente, sobre 

a altera��o das fra��es m�nimas de cada regime. Apenas uma proposta reduz o tempo m�nimo 

para progress�o. N�o constam propostas para reforma no procedimento para aquisi��o do 

direito subjetivo ou para alterar/eliminar os requisitos pessoais (subjetivos) exigidos pelo 

artigo 112 da LEP.

164 PLS 59/2006.
165 PEC 521/2006.
166 PLC 148/2003.
167 PLC 3.110/2004.
168 Sobre a proposi��o, ver Cap�tulo 2, item 2.1
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Todas as 26 propostas (sobre crimes comuns) elevam a fra��o m�nima de ⅙ de 

cumprimento da pena. Os principais fundamentos para a reforma s�o (i) a necessidade de 

manter o condenado encarcerado em raz�o de sua periculosidade e o (ii) combate � 

impunidade, pois o tempo de perman�ncia dentro da pris�o seria insuficiente por conta da 

possibilidade de progress�o.

Todas as 42 propostas (24 sobre crimes comuns e 18 sobre crimes hediondos) 

sobre o livramento condicional eliminam o instituto ou elevam as fra��es m�nimas, salvo tr�s 

exce��es. O PLC 5.122/2009 aumenta a fra��o m�nima para livramento condicional ao 

condenado por crime contra a liberdade sexual e condiciona a liberdade ao “tratamento de 

castra��o qu�mica”. O PLC 5.112/2009 condiciona a aquisi��o do direito subjetivo ao integral 

ressarcimento do dano pelo condenado que causar preju�zo ao er�rio. Por fim, o PLS 83/2004 

cria novo requisito � concess�o do livramento: a comprova��o do exerc�cio de atividades 

laborais pelo condenado.

A seguir, s�o apresentadas as principais no��es e as respectivas propostas que 

foram identificadas no material emp�rico da pesquisa. O final deste t�pico apresenta duas 

proposi��es sobre sistema progressivo que n�o foram categorizadas em nenhuma das tr�s 

no��es-chave e reduzem as fra��es m�nimas prisionais.

4.2.1.1. Proporcionalidade

A proporcionalidade aparece de forma expl�cita e impl�cita nas justifica��es das 

propostas, especialmente naquelas que aumentam fra��es m�nimas prisionais. O tema surge 

quase exclusivamente como mais um argumento para justificar a manuten��o do condenado

dentro da pris�o. Ao longo deste t�pico alguns exemplos ser�o apresentados. Para tanto, 

parte-se das concep��es de proporcionalidade elaboradas no �mbito das teorias da retribui��o 

e da dissuas�o. Inicialmente formuladas por Beccaria e Kant e reelaboradas por Pires (1998), 

busca-se identificar nas justifica��es elementos que expressem as ideias de 

“proporcionalidade-escala” e de “proporcionalidade-espelho”.
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(i) Proporcionalidade-escala

Na obra Dos delitos das penas, Beccaria sustenta que todos os delitos devem ser 

hierarquizados, em uma “escala correspondente de penas, indo da mais forte a mais fraca: mas 

bastar� ao s�bio legislador marcar os pontos principais, sem alterar a ordem, n�o decretando 

para os delitos de primeiro grau as penas do �ltimo”. (BECCARIA, 1997, p. 51).

De acordo com Machado, a concep��o vertical da proporcionalidade pressup�e 

duas escalas paralelas, uma para delitos e outra para penas. Delitos e penas devem estar 

distribu�dos em degraus diversos, “de forma que cada um desses patamares mantenha uma 

‘justa grada��o’ entre ‘a gravidade das penas e a atrocidade dos crimes’” (MACHADO, 2010, 

p. 49-50).

Para Machado, a legisla��o brasileira apresenta uma escala de penas mais 

complexa que aquela concebida por Beccaria, por conter uma “escala de desordens”, que 

re�ne os delitos em grandes blocos e tra�ados seus extremos (MACHADO, 2010, p. 50).169

Os extremos da escala de desordens foram definidos pela CF/1988, figurando no 

topo os “crimes hediondos” e na base os “crimes de menor potencial ofensivo”. Para cada 

bloco de crimes, o legislador infraconstitucional dever� definir os crit�rios de inclus�o ou 

exclus�o. Ma�ra Machado lembra que os crit�rios utilizados para o topo e a base desta escala 

foram distintos. Al�m da previs�o constitucional, os crimes hediondos est�o dispostos 

exaustivamente em lei espec�fica. O r�tulo “hediondo” define apenas os crimes arrolados pela 

Lei. J� o crit�rio para defini��o de crime de menor potencial ofensivo foi a sele��o pelo crime 

ou pena. Este grupo � composto pelas contraven��es penais, e certo n�mero de crimes 

definidos em fun��o da quantidade m�xima de pena prevista no tipo penal170 (MACHADO, 

2010, p. 50).

Nas proposi��es legislativas foi poss�vel observar que o argumento mais 

recorrente para justificar a veda��o � progress�o de regime � a necessidade de se impor 

puni��es mais severas ao condenado por crime hediondo. Parte-se do racioc�nio de que a 

CF/1988 prescreveu um tratamento mais rigoroso ao autor de crime hediondo – considerado

169 No julgamento das duas decis�es do STF sobre a constitucionalidade do dispositivo da Lei dos Crimes 
Hediondos a proporcionalidade-escala tamb�m apareceu como argumento para justificar a veda��o da 
progress�o de regime para os crimes considerados de “maior gravidade”, tal como definiu o legislador 
constituinte.  Interessante notar que no voto do ministro Celso de Mello, citando voto do ministro N�ri da 
Silveira, proferido em outra ocasi�o, h� a refer�ncia � escala ou “t�bua de valores” entre o tipo de delito e a 
reprova��o ao crime (ver pontos b.5 e d.5 acima).
170 A Lei n.� 11.313/2006 estabelece como crimes de menor potencial ofensivo todos aqueles com pena m�xima 
de at� dois anos.
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de maior gravidade – e, por consequ�ncia, a puni��o correspondente tamb�m deve ser mais 

rigorosa. 

Este argumento � central nas propostas de emenda � Constitui��o que estabelecem 

a veda��o � progress�o de regime. As propostas foram apresentadas posteriormente � decis�o 

do STF e pretendem “suprir graves omiss�es” no texto legal.

Segundo as justifica��es, a decis�o levou os tribunais a concederam “benef�cios 

incompat�veis com a gravidade dos delitos por eles perpetrados, em detrimento dos altos 

interesses de seguran�a da sociedade” (PEC 525/2006). Isto porque “quem pratica crimes 

dessa natureza n�o possui condi��es de conviver com a sociedade, uma vez que sua presen�a 

entre as demais pessoas p�e em risco a seguran�a dos demais cidad�os” (PEC 521/2006).

No julgamento do HC n.� 82.959, o ministro Carlos Britto manifestou-se no 

sentido de que a aplica��o da fra��o m�nima de ⅙ criaria situa��es desiguais entre o 

condenado por crime comum e por crime hediondo. Neste sentido, prop�e ao Plen�rio que 

“sem deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da aplica��o deste ⅙, eu faria uma 

modula��o dos efeitos da nossa decis�o para assegurar a efic�cia da lei no que toca �, at� que 

o legislador venha a produzir uma norma espec�fica sobre crimes hediondos”.

Trechos deste voto do ministro foram citados textualmente em propostas que 

regulam a mat�ria: 

N�o se coaduna uma quantifica��o igualit�ria entre os crimes comuns e os taxados 
pela hediondez, sob pena de se ferir o princ�pio da proporcionalidade e desnaturar-se 
o escopo da Lei 8.072/90, haja vista que os crimes ali previstos merecem um maior 
desvalor por parte da sociedade, seja na quantifica��o da pena, seja no seu 
cumprimento (PLC 6.842/2006).

A decis�o do STF imp�s as mesmas regras para progress�o de regime ao 

condenado por crime hediondo e por crime comum, o que levaria � constata��o de que 

“desiguais ser�o vistos com os mesmos olhos – e sem vendas – em frontal subvers�o ao mais 

elementar conceito de Justi�a” (PLS 48/2006). 

A alternativa encontrada nas propostas para atender ao princ�pio da 

proporcionalidade � promover diferencia��es entre o condenado por crime comum e por 

crime hediondo, ou equiparado, na imposi��o da puni��o. Trata-se de uma associa��o entre a 

ideia de que a severidade da pena corresponde a um crime grave. 

Assim, ante a declara��o de inconstitucionalidade apontada pelo STF, optou-se 

pela fixa��o do cumprimento inicial da pena em regime fechado e a imposi��o de fra��es 

m�nimas prisionais distintas das vigentes ao condenado por crime comum. Outras propostas 
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vedam a possibilidade de substitui��o da pena privativa de liberdade ao condenado pelo crime 

de tr�fico de entorpecentes (equiparado ao hediondo).171

O PLC 792/2003 � mais incisivo ao propor a altera��o no sistema progressivo de 

penas. Segundo o autor, a exig�ncia do cumprimento da fra��o m�nima de ⅙ leva ao 

tratamento �nico a todos os condenados, sem levar em conta a classifica��o do crime 

cometido. Embora este argumento possa ser �til no combate � pena m�nima de ⅙, o autor 

indica a necessidade de eleva��o desta fra��o, pois “sendo um crit�rio aplicado 

indistintamente a todos os condenados, de forma automativa [sic], acaba por contemplar 

desde os autores de delitos de pequena repercuss�o social at� os que praticam crimes 

hediondos, repulsivos, chocantes.”

(ii) Proporcionalidade-espelho

Esta � a concep��o horizontal de proporcionalidade, segundo a qual se exige uma 

identidade “entre ‘o mal cometido’ e o ‘mal legitimamente infligido em rea��o ao crime’”. 

Em Kant, esta concep��o justifica a aplica��o da pena de morte ao homicida, mas n�o h� 

correspond�ncia sim�trica entre crime e pena nos exemplos dados por Kant: “estupro ou 

pederastia punido com castra��o; bestialidade com expuls�o da sociedade civil etc. – a ideia

de simetria ou igualdade entre crime e pena � puramente metaf�rica” (MACHADO, 2010, p. 

52).

Esta concep��o parece estabelecer uma correspond�ncia entre as penas que 

“devem ser determinadas objetivamente e definidas (na qualidade e quantidade)” e a 

gravidade ao crime. 

Nas proposi��es que alteram fra��es m�nimas prisionais foram encontrados 

alguns exemplos da concep��o de proporcionalidade horizontal. Assim como Machado, foi 

poss�vel perceber nas justifica��es que o bin�mio “gravidade-severidade” desconsidera o 

conjunto de crime e penas da legisla��o criminal. “A preocupa��o n�o � com a adequa��o 

deste crime e desta pena em suas respectivas escalas, mas sim com a expectativa de se 

estabelecer certa identidade e simetria entre eles.” (MACHADO, 2010, p. 52).

Ao considerar a possibilidade de progress�o de regime e de remi��o da pena, o 

autor do PLC 2.356/2007 sustenta que o “tempo de pena efetivamente cumprido torna-se 

desproporcionadamente pequeno, quando comparado � pena total determinada na 

171 PLS 48/2006 e PLC 7.141/2006.
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senten�a”.172 A proporcionalidade entre o crime e a pena vem associada � dissuas�o do 

“delinquente” que, “mesmo influenciado por incont�veis fatores, mant�m seu livre-arb�trio”:

Sobre esse tema, inclusive, o professor Alexandre Magno remete-se � li��o de 
Mirabete que ensina:
“... Um condenado a qualquer pena de reclus�o superior a quatro anos poder� 
cumprir a reprimenda, computando-se o tempo remido pelo trabalho, na seguinte 
propor��o, por regimes: em fechado, 16,66%; em semi-aberto, 13,89%; em aberto, 
69,45%. Considerando-se que, no regime aberto, em virtude da falta de 
estabelecimentos adequados, e, no livramento condicional, por falta de fiscaliza��o, 
n�o h�, na realidade, execução da pena, o condenado cumprir� somente 30,58% da 
pena aplicada, o que demonstra a fal�ncia do direito repressivo, a fun��o nula da 
pena como elemento de preven��o.” (grifos originais) (PLC 2.356/2007)

Para o autor do PLS 438/2003, a corrup��o end�mica no Brasil � um emblema da 

inefici�ncia penal no pa�s. A despeito de o Brasil ser um dos signat�rios da Conven��o 

Interamericana contra a Corrup��o, a corrup��o continua sendo o “c�ncer que dilacera as 

v�sceras brasileiras”.

A proposta estabelece a obrigatoriedade do cumprimento inicial da pena em 

regime fechado. Um trecho da justifica��o evidencia a id�ia de identidade entre o mal 

cometido e o mal a ser infligido ao infrator. Segundo o parlamentar, as penas cominadas aos 

crimes de corrup��o, “s�o aparentemente satisfat�rias, mas n�o implicam, entretanto, numa 

efetiva retribui��o punitiva, dada a gravidade da ofensa aos bens jur�dicos que tutelam e suas 

nefastas consequ�ncias”. Contudo, as penas cominadas em abstratos permitem a substitui��o 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, na pr�tica, “jamais v�o para a 

cadeia, por maior que tenha sido a atrocidade cometida com o bem p�blico".

A correspond�ncia horizontal entre a gravidade do crime e a severidade da pena � 

uma caracter�stica da teoria da retribui��o173, indicada de forma mais expl�cita em outros 

trechos: 

O atual sistema jur�dico-penal adota o princ�pio segundo o qual o criminoso deve ser 
dada a oportunidade de volta ao conv�vio social, ap�s pagar pelo delito cometido 
com a priva��o � sua liberdade, graduando-se o prazo desse cerceamento � 
gravidade do crime praticado, uma vez que s�o previstas, assim, a sua recupera��o e 
o arrependimento pelo ato criminoso cometido (PLC 3.368/2000).

172 No mesmo sentido, PLC 6.756/2002.
173A teoria da retribui��o e os elementos que a caracterizam s�o apresentados no item 3 deste Cap�tulo.
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Outro elemento que caracteriza a teoria da retribui��o � a necessidade de punir o 

infrator para se proteger a sociedade. Esta tamb�m � uma concep��o recorrente nas 

justifica��es dos projetos de lei.

4.2.1.2. Prote��o da sociedade

A concep��o de prote��o da sociedade pode estar associada � premissa de 

anormalidade do infrator. O pressuposto que determinadas pessoas s�o incorrig�veis ou que 

t�m n�veis de periculosidade permite que se sustente que algumas pessoas podem ser tratadas 

ou, caso n�o seja poss�vel, neutralizadas e afastadas do conv�vio social. Nas propostas 

analisadas, foi poss�vel identificar tr�s correntes argumentativas em que aparece a “prote��o � 

sociedade”: 

(i) Sociedade x condenado

A primeira corrente argumentativa � a necessidade de “defesa do cidad�o” contra 

o “criminoso” ou “indiv�duo perigoso”. Nas propostas, percebe-se o conflito entre proteger o 

grupo (sociedade) e o condenado (indiv�duo), sendo que a manuten��o deste dentro do c�rcere 

seria uma forma de preservar o direito � vida dos cidad�os174.

O afastamento do conv�vio social atenderia ao ideal de prote��o da sociedade de 

que o indiv�duo, fora da pris�o, ir� cometer crimes novamente contra os cidad�os “honestos” 

e “de bem”. “Desse modo, o sistema judicial brasileiro n�o mais colocar� t�o cedo nas ruas 

pessoas psicologicamente voltadas para o crime, �vidas por continuar a executar seus planos 

vis (...) e dos cidad�os honestos que regularmente cumprem com suas obriga��es legais” (PLS 

439/2003).

A afronta pode se constituir pela inseguran�a que o condenado provoca ou pela 

afronta a valores reconhecidos socialmente. A inseguran�a criada pela presen�a do condenado 

justifica a prote��o da sociedade, “exposta diariamente � a��o de bandidos perigosos, com 

v�rias condena��es que, devido aos benef�cios legais, acabam soltos, espalhando o terror no 

meio da comunidade” (PLC 4.072/2001). O indiv�duo tamb�m pode agredir elementos 

socialmente valorizados, como a prote��o da crian�a e do adolescente: “quem explora a 

inoc�ncia de nossas crian�as e adolescentes agride os valores mais fundamentais de nossa 

174 PEC 364/2009.
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sociedade, e merece, sem d�vida alguma, tratamento mais rigoroso da legisla��o” (PLS 

333/2010).

(ii) Gravidade do crime e grau de periculosidade

Nesta corrente argumentativa existe uma r�pida associa��o entre a gravidade do 

crime e da pena imposta, a associa��o entre a gravidade do crime e o “grau de periculosidade” 

do infrator. O principal alvo das propostas s�o indiv�duos dotados de “alta periculosidade”, 

pecha atribu�da aos condenados por crimes de maior gravidade ou praticados com viol�ncia 

contra determinadas v�timas, crimes hediondos ou aos reincidentes.175

Crimes considerados de maior gravidade seriam cometidos por indiv�duos 

“perigosos”. Assim, ao se vedar a progress�o de regime pretende-se “proteger os homens de 

bem, e n�o para proteger delinq�entes, e ainda mais autores de casos criminosos que causam 

significativa repercuss�o social”. Isto porque “devolver este tipo de criminoso � sociedade 

antes do tempo previsto para cumprimento da pena � contr�rio ao que a sociedade deseja, 

causando a sensa��o de impunidade e est�mulo � pr�tica criminosa” (PEC 364/2009).

(iii) Retribui��o e recupera��o

Esta terceira corrente caracteriza-se por apresentar de forma conjugada, elementos 

da teoria da retribui��o e da reabilita��o para justificar a manuten��o do condenado dentro da 

pris�o. 

O ideal retributivo de se pagar o “mal pelo mal” � justificado aos indiv�duos 

perigosos e que se op�em aos valores b�sicos da sociedade. Segundo o PLC 1.525/2007, “a 

condena��o tem pouco valor como puni��o do agente criminoso, que pode, em curto per�odo 

de tempo, ser posto em liberdade para cometer novos crimes”.

O autor da proposta considera que os m�nimos propostos s�o necess�rios para que 

a “pena possa surtir efeito”, uma vez que ela “tem tamb�m uma car�ter punitivo, devendo a 

execu��o cumprir essa fun��o retributiva, ao lado da ressocializa��o e da recupera��o do 

condenado”. Tamb�m est� presente a ideia de que o condenado tenha que fazer por merecer, 

uma vez que a progress�o n�o pode “ser concedida com tanta facilidade, que se torne quase 

um autom�tico para o condenado”.

A diferencia��o entre as fra��es m�nimas ao condenado prim�rio e ao reincidente 

se justifica para o autor sob o argumento de que o reincidente demonstraria uma tend�ncia 

175PLC 166/2003 e PLC 3.110/2004.
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para o crime, e n�o pode ser favorecido pela lei. O “conv�vio com a sociedade revela-se 

prejudicial � sua recupera��o e � seguran�a da popula��o”.

4.2.1.3. Impunidade

Machado indica que a no��o de impunidade expressa a frustra��o de alguma 

expectativa, “algo que deveria acontecer e n�o aconteceu”. “A vocaliza��o desta “aus�ncia” 

aparece frequentemente como “uma sensa��o”, um “sentimento” e algo “a combater” 

(MACHADO, 2010, p. 56).

Em grande parte das proposi��es, a ideia de impunidade surge associada � 

percep��o de “aus�ncia de puni��o” e constam refer�ncias � impunidade em rela��o �s 

expectativas frustradas em ao menos dois momentos: (i) imposi��o da san��o e (ii) 

manuten��o ou longa perman�ncia na pris�o176.

i) Imposi��o da san��o

A impunidade surge aqui como uma frustra��o de expectativa no efeito que a 

imposi��o da san��o pode provocar no indiv�duo e na redu��o da criminalidade. Para o autor 

do PLC 1.182/2007 “o vertiginoso crescimento da criminalidade transmite a todos a sensa��o 

de que o Estado est� perdendo a luta contra o crime”. A partir deste pressuposto conclui que 

“a reprimenda hoje prevista � absolutamente in�cua � repress�o do Estado, o que se traduz em 

sensa��o de impunidade, condi��o que contribui para o impulsionamento do crime”.

A alternativa sugerida pelo autor � que n�o basta o aumento da pena, mas se faz 

necess�rio o “segregamento do criminoso ao c�rcere, de forma a retir�-lo, momentaneamente, 

do conv�vio com seus comparsas para evitar a continuidade dos delitos ou a coordena��o de 

a��es delituosas.

ii) Manuten��o ou longa perman�ncia na pris�o

A ideia de impunidade tamb�m pode surgir associada � necessidade de retribui��o 

pelo crime cometido pelo condenado e dissuas�o para o restante da sociedade. Esta situa��o � 

176Para exemplos sobre o uso do termo “impunidade” em refer�ncia a outros momentos da interven��o penal, ver 
Machado et alli (2010).
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expl�cita em propostas que aumentam as fra��es m�nimas para progress�o de regime, onde a 

possibilidade de progress�o � identificada como impunidade. “Uma das causas da 

impunidade, hoje, � a certeza do condenado de que poder� se valer das regras da progress�o 

das penas, alcan�ando rapidamente o regime semi-aberto” (PLC 6.138/2002).

A partir deste racioc�nio, prop�e-se a veda��o de direitos subjetivos aos 

indiv�duos condenados pelo crime de corrup��o, que constroem volumosos patrim�nios “e 

deles usufruem ap�s o cumprimento da senten�a, sempre reduzida em face dos benef�cios da 

lei, (...) fazendo da priva��o de liberdade pessoal uma t�nue retribui��o pelo crime cometido”

(PLC 4.334/1993).

O problema n�o estaria na quantidade de pena prevista nos tipos penais, mas sim 

na forma de cumprimento. “O que fomenta a viol�ncia, na verdade, � a certeza da 

impunidade, ou, ao menos, a certeza de que a pena, por mais dura que seja, trinta anos, por 

exemplo, n�o ser� integralmente cumprida” (PLC 6.964/2002).

No PLC 7.053/2006, o autor menciona em dois momentos a “impunidade” para 

indicar que a realiza��o de justi�a se faz pela perman�ncia do condenado o maior tempo 

poss�vel dentro da pris�o. 

(...) A par disso, e sem pretender maior rigorismo penal consistente na amplia��o 
das penas, quer a sociedade que todo aquele que afront�-la e que, ap�s regular e 
devido processo legal, venha a ser condenado, efetivamente cumpra a respectiva 
san��o imposta pelo Poder Judici�rio, de modo que tenha plena certeza de que a 
pena não vale a pena, e a sociedade, por sua vez, n�o tenha somente a sensa��o, 
mas a certeza de que a impunidade n�o grassou. (grifos originais)

No mesmo sentido, justifica-se a cria��o de regras diferenciadas para progress�o 

de regime entre crimes comuns e hediondos, “pois o car�ter educativo ou “ressocializador” de 

uma eventual pena decorrente da pr�tica de crimes hediondos n�o pode ser o mesmo aplicado 

ao condenado por crimes comuns”, sob pena de se “permitir um relaxamento combinado com 

ulterior sentimento de impunidade da sociedade em rela��o ao apenado” (PLC 6.714/2006).

4.2.1.4. Outras propostas sobre sistema progressivo de pena

A pesquisa emp�rica tamb�m revelou outras proposi��es legislativas que buscam 

alterar o sistema progressivo de pena, mas n�o cont�m refer�ncias � proporcionalidade, 
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prote��o da sociedade e impunidade. Estas duas propostas foram as �nicas cadastradas que 

reduzem as fra��es em vigor na legisla��o criminal.

O PLC 4.375/1993 foi a �nica proposta encontrada nesta pesquisa que altera a Lei 

dos Crimes Hediondos para, entre outras medidas, alterar o cumprimento integral de pena em 

regime fechado e estabelecer a progress�o de regime a estes crimes. Nos termos da proposta, 

exige-se o cumprimento de ao menos ⅓ da pena em regime fechado para a progress�o.

Na justifica��o, h� indica��o de que a proposi��o � resultado do trabalho 

promovido pela Comiss�o Parlamentar de Inqu�rito destinada a averiguar a situa��o do 

sistema penitenci�rio brasileiro (1993). “No cabo de suas atividades, a CPI concluiu pela 

urgente necessidade de se adotarem medidas profil�ticas e curativas que possam, ao menos, 

humanizar o sistema penitenci�rio, despindo-o de parte da precariedade em que se encontra”.

Especificamente em rela��o � mudan�a no regime de cumprimento de pena, 

“[prop�e-se] a mudan�a da m�ope orienta��o pol�tico-criminal da Lei dos Crimes Hediondos, 

que pro�be o regime da progress�o da pena”.

O PLS 90/1997 prop�e a redu��o da fra��o m�nima para progress�o de regime de 

cumprimento de ⅙ para 1/10 da pena. De acordo com a justificativa do autor, “volta e meia 

eclodem rebeli�es nos pres�dios at� dos mais desenvolvidos estados da federa��o, com o 

exterm�nio de dezenas de pessoas, sem contar as que s�o eliminadas no varejo di�rio de celas 

irrespir�veis, na busca desesperada de mais espa�o para os sobreviventes”. A sa�da proposta � 

a redu��o do tempo de encarceramento dos condenados, como forma de agilizar a progress�o 

dos regimes carcer�rios.

4.3 Considerações finais 

Neste cap�tulo discutiu-se a individualiza��o da pena e as penas m�nimas na 

gest�o da san��o, assim como as teorias que justificam sua manuten��o.

A partir da decis�o do STF foi poss�vel perceber que a incid�ncia da 

individualiza��o em fase de cumprimento de pena � uma quest�o recente e, at� pouco tempo, 

controversa na jurisprud�ncia do tribunal. Entendia-se que a atividade de determina��o da 

pena e de fixa��o do regime inicial de cumprimento de pena eram coisas distintas, e n�o 

etapas de um processo de individualiza��o. Com a revis�o da jurisprud�ncia, em 2006, o STF 

reafirmou o papel do juiz no cumprimento da pena, al�m de impor limites � atua��o do 
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legislador infraconstitucional na regulação de dispositivos constitucionais, especialmente a 

individualização da pena.

Como a individualização é uma atividade que só pode ser desenvolvida pelo juiz, 

ao considerar as particularidades do caso concreto, a existência de quóruns mínimos prisionais 

constituem um obstáculo à apreciação das características do condenado para a adequação da 

pena. Nos termos dos autores do anteprojeto da LEP, a imposição de penas mínimas está 

prevista como uma forma de limitar o arbítrio judicial e manter o caráter retributivo e 

dissuasório da pena, mesmo em fase de cumprimento.

Em linhas gerais, pode-se dizer que as penas mínimas em fase de cumprimento de 

pena apresentam alguns elementos característicos: 

(i) favorecimento à pena de prisão: as penas mínimas na legislação e nas 

proposições legislativas tratam exclusivamente da sanção prisional;

(ii) obstrução do legislador à atuação judicial na gestão da sanção: as penas 

mínimas incidem a partir da segunda decisão judicial sobre a sanção (a primeira é tomada na 

sentença condenatória);

(iii) fundamentação nas teorias da primeira modernidade: as teorias da 

retribuição, da dissuasão e da reabilitação da primeira modernidade são compatíveis com as 

penas prisionais de longa duração, especificamente em fase de cumprimento de pena.  

Nas proposições legislativas o recurso às penas mínimas prisionais é freqüente, 

cujas principais justificativas circundam as noções de proporcionalidade, proteção da 

sociedade e impunidade. Trata-se de elementos que guardam estreita relação com as teorias da 

pena da primeira modernidade, e desempenham o papel de aumento da intervenção penal por 

meio da pena de prisão.



136

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho percorrido ao longo deste estudo teve o objetivo de apresentar o 

arranjo entre as tarefas de legislador, juiz e administrador penitenciário durante o 

cumprimento da pena. Esta reflexão partiu de um mapeamento da atividade legislativa de 

elaboração de normas sobre gestão da sanção.  

O material empírico confirmou a hipótese inicial do estudo, de que a atividade de 

determinação da pena é objeto de disputa entre legislador e juiz. No entanto, o 

desenvolvimento da pesquisa permitiu outras descobertas que, a meu ver, enriqueceram o 

conteúdo do trabalho e deram luz à complexidade da dinâmica institucional no processo de 

gestão da sanção. 

Dentre as descobertas mais relevantes está a constatação de que a produção 

legislativa em matéria penal reflete elementos característicos da racionalidade penal moderna, 

especialmente o recurso à pena de prisão e a motivação das teorias da pena criminal para 

justificar o encarceramento. Estes elementos constituem obstáculos para se pensar em 

alternativas à sanção prisional, quase inexistentes no material empírico analisado.

A atividade legislativa nas duas últimas décadas é marcada pela criação de leis 

esparsas e de conteúdo pontual e incisivo. Um dos fatores que podem contribuir para este 

fenômeno são as dificuldades em se aprovar uma lei via processo legislativo federal. As leis 

aprovadas sobre gestão da sanção tramitaram no Congresso Nacional por poucos dias (Lei 

dos Crimes Hediondos) ou por muitos anos (regulação da remição pelo estudo).  A opção por

criar regras externas à sistemática de grandes diplomas legislativos (Código Penal ou LEP) 

pode revelar uma estratégia legislativa para aumentar as chances de êxito na aprovação de 

uma proposta em menor tempo.

Outro fator que pode contribuir para este fenômeno é a carência de reflexão sobre 

a matéria, em alguma medida explicável pela reatividade dos parlamentares aos eventos 

políticos e sociais. Isto é particularmente evidente nas proposições que buscaram derrubar o 

entendimento do STF sobre a vedação à progressão de regime. Poucos dias após a decisão, 

novas proposições foram distribuídas com o intuito de elevar frações mínimas prisionais ou 

inserir a vedação no texto constitucional.

Este fator também pode ser uma explicação para as numerosas propostas que 

tratam de crimes hediondos ou equiparados. A previsão constitucional de regras mais rígidas 
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dirigidas ao condenado por crime hediondo contribuiu para uma ruptura na sistemática da 

legislação criminal. O forte apelo político na idéia de que somente o tratamento como crime 

hediondo constitui uma resposta penal para a criminalidade torna a Lei n.º 8.072/1990 alvo 

constante de reformas. Neste sentido, as propostas dirigem-se tanto à inclusão de novos 

crimes no rol dos hediondos quanto ao maior endurecimento das regras para cumprimento de 

pena.

Do total de propostas analisadas, mais de 97% referem-se à criação ou reforma de 

regras sobre a sanção prisional. As medidas são, majoritariamente, pelo aumento do tempo de 

encarceramento (76% das propostas sobre sanções prisionais), nas quais prevalece o 

raciocínio numérico o fracionário para a imposição de pena. As propostas que reduzem o uso 

da prisão (24% das propostas sobre sanções prisionais) limitam-se a criar instrumentos para 

reduzir frações determinadas de tempo de pena dentro do cárcere. 

A análise do conteúdo das proposições legislativas confirma o diagnóstico de 

carência de uma reflexão sistemática sobre o uso da pena de prisão na legislação e o ideal 

ressocializador presente na LEP. A predominância da sanção prisional reflete a escolha pela 

manutenção de um conjunto de idéias no qual existe uma obrigação de punir atrelada à 

imposição de um sofrimento por meio da pena. A conseqüência é o agravamento das questões 

políticas e sociais pela exclusão dos indivíduos do convívio social e inclusão no sistema 

prisional.

O recurso à prisão nas proposições legislativas também revela uma dinâmica 

particular na divisão de tarefas na gestão da sanção. As regras direcionadas a aumentar o 

tempo de encarceramento surgem atreladas ao esvaziamento das possibilidades de atuação do 

juiz. Ou seja, quando se trata de impor a sanção prisional, é o legislador que decide a 

quantidade de pena que o condenado irá cumprir dentro do cárcere. 

Por outro lado, a regulação de sanções alternativas à prisão é tratada de forma 

marginal pelo legislador e pela legislação em vigor. Apenas 2,6% das propostas cadastradas 

tratam sobre a aplicação de penas restritivas e poucas trazem inovações à legislação penal em 

vigor, salvo a proposta que possibilita a redução de pena do condenado em situação 

degradante (PLC 4.655/2009). A gestão da sanção não prisional sequer é objeto das 

propostas, ainda que a adequação desta sanção ao condenado demande um acompanhamento 

próximo e contínuo do juiz e do administrador penitenciário.

Em síntese, há quase um século a gestão da sanção é um espaço de disputa por 

legislador, juiz e administrador penitenciário. O desenho institucional de gestão da sanção 

presente na LEP é marcado por paradoxos. Ao mesmo tempo em que se definem as tarefas de 
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juiz e administrador penitenciário na gestão da sanção, existe sobreposição de atribuições 

(fiscalizatórias, por exemplo); além disso, o objetivo primordial de reinserção social do 

condenado convive com a impossibilidade de o juiz adequar corretamente a pena ao caso 

concreto, por força das frações mínimas prisionais. 

Um marco desta disputa institucional é o julgamento do Habeas corpus n.º 

82.959 do STF que declarou inconstitucional a vedação à progressão de regime. A decisão 

confirmou a atribuição do juiz durante a gestão da sanção, principal objeto de reforma nas 

proposições legislativas apresentadas nas últimas duas décadas. A decisão delimitou as 

atribuições de legislador e juiz, ao reafirmar ao segundo o papel de gerir o cumprimento da 

pena e sujeitar a atuação do primeiro ao texto constitucional, especialmente à 

individualização da pena. Por outro lado, a individualização da pena nunca poderá ser 

realizada de forma plena enquanto as decisões do juiz estiverem limitadas por penas 

mínimas. Presentes na forma de frações mínimas para a aquisição de direitos subjetivos, a 

prática legislativa de criar penas mínimas foi intensificada após a declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF. Embora a decisão tenha sido clara quanto à existência de 

penas fixas na legislação criminal, a Corte não se posicionou a respeito da compatibilidade 

entre as penas mínimas e a individualização da pena.

A ausência deste debate na pauta do STF é um reflexo da escassez de produção 

científica sobre o tema no Brasil. O estudo desenvolvido por Machado e Pires (2009) foi o 

pontapé inicial para uma compreensão do estado da arte da produção teórica sobre penas 

mínimas prisionais, onde constataram que a principal pauta é o debate sobre a possibilidade 

de redução da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes. O 

levantamento realizado nesta pesquisa não encontrou nenhuma produção que refletisse sobre 

frações mínimas em fase de cumprimento de pena.

Estes são alguns indícios para explicar porque as penas mínimas indicadas na 

LEP não são problematizadas pela doutrina e jurisprudência brasileiras. A manutenção das 

penas mínimas na legislação está articulada pela propagação de teorias que favorecem a 

intensificação da prisão como forma de resposta estatal e justificam, de forma paradoxal, a 

incompatibilidade entre o ideal de ressocialização do condenado e as elevadas penas 

prisionais.
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APÊNDICE A- FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS REF. PROPOSTAS 
LEGISLATIVAS

A. N�mero de fichas (n�mero de unidades de tipo penal):

B. C�digo da proposi��o (a partir da lista da amostra):

C. Tipo de proposi��o:

1. (   ) PL

2. (   ) PLP

3. (   ) PEC

CARACTERIZAÇÃO GERAL

1. Identifica��o da proposi��o (n�mero):

2. Tema:

3. Data (dd/mm/aaaa):

4. Autor principal/apoiadores (nome):

5. Partido e UF (sigla do partido):

UF (sigla da UF):

6. Origem:

1. (   ) C�mara

1. (   ) Individual 

2. (   ) V�rios autores

3. (   ) Comiss�o: qual? ____________________

2. (   ) Senado

1. (   ) Individual

2. (   ) V�rios autores

3. (   ) Comiss�o: qual? ____________________

3. (   ) Executivo

1. (   ) Presid�ncia

2. (   ) Outro �rg�o: qual? ____________________

7. Situa��o da proposi��o:

1. (   ) em andamento

2. (   ) em andamento e apensada a outra proposi��o: qual? ____________________

3. (   ) arquivada

4. (   ) arquivada e apensada a outra proposi��o: qual? ____________________

5. (   ) transformada em norma jur�dica

JUSTIFICATIVAS

8. Menciona epis�dio concreto?

1. (   ) sim                                    

2. (   ) n�o

9. Menciona dados emp�ricos?

1. (   ) sim → fonte: ___________________
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2. (   ) n�o

10. Menciona decis�o judicial/jurisprud�ncia?

1. (   ) sim

2. (   ) n�o

11. Faz refer�ncia � “impunidade”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

4. (   ) n�o

12. Faz refer�ncia � “punitividade”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________ 

ex.: aumento da criminalidade, aumento da importância de uma determinada conduta danosa, 

necessidade de regulação de um novo fenômeno etc.

4. (   ) n�o

13. Faz refer�ncia � “periculosidade”? 

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: características individuais, personalidade, tendência, aspectos psicológicos etc.

4. (   ) n�o

14. Faz refer�ncia � “inseguran�a”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________ 

ex.: medo do crime, defesa social etc.

4. (   ) n�o

15. Faz refer�ncia � situa��o econ�mica do pa�s ou do acusado?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: valor do objeto de proteção, lesão, proteção de bens coletivos, supraindividuais, difusos

4. (   ) n�o

16. Faz refer�ncia a uma “v�tima”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema da proposta

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: reparação e/ou indenização da vítima, influência das características da vítima no aumento 

e/ou diminuição da pena ou na descrição típica
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4. (   ) n�o

17. Faz refer�ncia � ideia de “repercuss�o”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: mídia, opinião pública, clamor social

4. (   ) n�o

18. Faz refer�ncia � ideia de custos da proposta ou impacto nas pol�ticas do Executivo?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: mídia, opinião pública, clamor social

4. (   ) n�o

19. Faz refer�ncia � direitos do preso?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

4. (   ) n�o

20. Faz refer�ncia � ideia de “reincid�ncia”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: mídia, opinião pública, clamor social

4. (   ) n�o

21. Faz refer�ncia � situa��o carcer�ria do pa�s?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: a atores específicos, movimentos sociais, setores sociais, demandas de qualquer ordem etc.

4.(   ) n�o

22. Faz refer�ncia � ideia de “resposta � sociedade”?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: a atores específicos, movimentos sociais, setores sociais, demandas de qualquer ordem etc.

4.(   ) n�o

23. Percebe-se a ideia de adequa��o ao cen�rio internacional?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________
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ex.: convenções e tratados, pressões de organismos internacionais, comparação com outros 

países...

4. (   ) n�o

24. Faz refer�ncia � ideia de divis�o de tarefas entre o legislador e o juiz?

1. (   ) sim, de forma expl�cita, mas fora do tema da proposta

2. (   ) sim, de forma expl�cita, dentro do tema proposto

3. (   ) sim, de forma impl�cita → especifique: ___________________

ex.: ampliação e/ou redução da margem de apreciação do judiciário

4. (   ) n�o

25. Faz refer�ncia a teorias da pena? 

1. (   ) sim

1. (   ) Retribui��o (pagar o mal pelo mal, fazer sofrer, “punir”, pre�o, tarifa, etc.)

2. (   ) Dissuas�o (exemplo, intimida��o, preven��o etc.)

3. (   ) Reabilita��odentro do cárcere (educa��o, tratamento, reforma, reinser��o, inser��o, 
ressocializa��o, socializa��o etc.)

4. (   ) Reabilita��ofora do cárcere (educa��o, tratamento, reforma, reinser��o, inser��o, 
ressocializa��o, socializa��o etc.)

5. (   ) Neutraliza��o (isolamento, afastamento, reclus�o etc.)

6. (   ) Denuncia��o (preven��o geral positiva, refor�ar os valores da sociedade, comunicar o 
valor da norma etc.)

2. (   ) n�o

26. Faz refer�ncia � ideia de “outros fins, objetivos, fun��es, finalidades, raz�es de ser” para o crime?

1. (   ) sim

2. (   ) n�o

27. Faz refer�ncia � ideia de “outros fins, objetivos, fun��es, finalidades, raz�es de ser” para a pena?

1. (   ) sim

2. (   ) n�o

28. Outro termo ou conceito usado na justificativa: ____________________________________

29. Faz refer�ncia � ideia de “escola do crime”?

1. (   ) sim

2. (   ) n�o

30. Como se refere ao condenado?

____________________________________

31. Valoriza��o global da justificativa:

I. Tamanho da justificativa:

1. (   ) at� meia p�gina

2. (   ) entre meia e uma p�gina

3. (   ) entre uma e duas p�ginas

4. (   ) mais de duas p�ginas
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APÊNDICE B QUADRO COMPARATIVO DAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS BRASILEIRAS

Matéria regulada Constituição Federal 
de 1824

Constituição Federal 
de 1891

Constituição Federal 
de 1934

Constituição Federal 
de 1937

Constituição Federal 
de 1946

Constituição Federal 
de 1967

Constituição Federal 
de 1988

Competência para 
editar normas de 

direito penitenciário

Não há previsão 
constitucional

Não há previsão 
constitucional

Art. 5º. Compete 
privativamente à 
União: 
XIX - legislar sobre: c)
normas fundamentais 
do direito rural, do 
regime penitenciário, 
da arbitragem 
comercial, da 
assistência social, da 
assistência judiciária e 
das estatísticas de
interesse coletivo

Não há previsão 
constitucional

Art. 5º. Compete 
privativamente à 
União: 
XV - legislar sobre: b)
normas gerais de 
direito financeiro; de 
seguro e previdência 
social; de defesa e 
proteção da saúde; e de 
regime penitenciário.

Art. 8º. Compete à 
União:
XVII - legislar sobre:
c) Normas gerais de 
direito financeiro; de 
seguro e previdência 
social; de defesa e 
proteção da saúde; de 
regime penitenciário;

Art. 24. Compete à 
União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar 
concorrentemente 
sobre: 
I - direito tributário, 
financeiro, 
penitenciário,econômic
o e urbanístico;

Vedação de penas 
cruéis ou perpétuas

Art. 113. A 
Constituição assegura a 
brasileiros e a 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
liberdade, à 
subsistência, à 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes: 
§29 Não haverá pena 
de banimento, morte, 
confisco ou de caráter 
perpétuo, ressalvadas, 
quanto à pena de morte, 
as disposições da 
legislação militar, em 
tempo de guerra com 
país estrangeiro

Art. 72 - A 
Constituição assegura a 
brasileiros e a 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
liberdade, à segurança 
individual e à 
propriedade, nos 
termos seguintes:

§ 20 - Fica abolida a 
pena de galés e a de 
banimento judicial.
§21 - Fica, igualmente, 

abolida a pena de 
morte, reservadas as 
disposições da 
legislação militar em 
tempo de guerra.

Art. 113.  A 
Constituição assegura a 
brasileiros e a 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos
direitos concernentes à 
liberdade, à 
subsistência, à 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes:
§29 - Não haverá pena 
de banimento, morte, 
confisco ou de caráter 
perpétuo, ressalvadas, 
quanto à pena de morte, 
as disposições da 
legislação militar, em 
tempo de guerra com 
país estrangeiro.

Art. 122. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e 
estrangeiros residentes 
no País o direito à 
liberdade, à segurança 
individual e à 
propriedade, nos 
termos seguintes: 
§13 - não haverá penas 
corpóreas perpétuas. As 
penas estabelecidas ou 
agravadas na lei nova 
não se aplicam aos 
fatos anteriores

Art. 141. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, a 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes:  
§ 31 - Não haverá pena 
de morte, de 
banimento, de confisco 
nem de caráter 
perpétuo. São 
ressalvadas, quanto à 
pena de morte, as 
disposições da 
legislação militar em 
tempo de guerra com 
país estrangeiro. A lei 

Art. 150. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no Pais a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, à 
segurança e à 
propriedade, nos 
termos seguintes: 
§ 11 - Não haverá pena 
de morte, de prisão, 
perpétua, de banimento, 
nem de confisco. 
Quanto à pena de 
morte, fica ressalvada a 
legislação militar 
aplicável em caso de 
guerra externa. A lei 
disporá sobre o 
perdimento de bens por 

Art. 5º. Todos são 
iguais perante a lei, 
sem distinção de 
qualquer natureza, 
garantindo-se aos 
brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade do 
direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, 
à segurança e à 
propriedade, nos 
termos seguintes:

XLVII - não haverá 
penas:
a) de morte, salvo em 
caso de guerra 
declarada, nos termos 
do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
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disporá sobre o 
seqestro e o perdimento 
de bens, no caso de 
enriquecimento ilícito, 
por influência ou com 
abuso de cargo ou 
função pública, ou de 
emprego em 
entidadeautárquica.

danos causados ao 
erário ou no caso de 
enriquecimento ilícito 
no exercício de função 
pública

c) de trabalhos 
forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;

Personalidade e 
individualização da 

pena

Art. 179. A 
inviolabilidade dos 
Direitos Civis, e 
Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem 
por base a liberdade, a 
segurança individual, e 
a propriedade, é 
garantida pela 
Constituição do 
Imperio, pela maneira 
seguinte. 

XX. Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente. Por tanto 
não haverá em caso 
algum confiscação de 
bens, nem a infamia do 
Réo se transmittiráaos 
parentes em qualquer 
gráo, que seja.

Art. 72. A Constituição 
assegura a brasileiros e 
a estrangeiros 
residentes no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
liberdade, à segurança 
individual e à 
propriedade, nos 
termos seguintes: 
§ 19 - Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente.

Art. 113. A 
Constituição assegura a 
brasileiros e a 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
liberdade, à 
subsistência, à 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes: 
§28 - Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente.

Art. 141. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, a 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes: 
§ 29 - A lei penal 
regulará a 
individualização da 
pena e só retroagirá 
quando beneficiar o 
réu; 
§ 30 - Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente.

Art. 141. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no País a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, a 
segurança individual e 
à propriedade, nos 
termos seguintes:
§ 29 - A lei penal 
regulará a 
individualização da 
pena e só retroagirá 
quando beneficiar o 
réu. 
§ 30 - Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente.

Art. 150. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes 
no Pais a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, à 
segurança e à 
propriedade, nos 
termos seguintes: 
§ 13 - Nenhuma pena 
passará da pessoa do 
delinquente. A lei 
regulará a 
individualização da 
pena.

Art.5º...........................
XLV - nenhuma pena 
passará da pessoa do 
condenado, podendo a 
obrigação de reparar o 
dano e a decretação do 
perdimento de bens ser,
nos termos da lei, 
estendidas aos 
sucessores e contra eles 
executadas, até o limite 
do valor do patrimônio 
transferido; 

XLVI - a lei regulará a 
individualização da 
pena e adotará, entre 
outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição 
da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social 
alternativa;
e) suspensão ou 
interdição de direitos;

Integridade física e 
moral do preso

Não há previsão no 
texto constitucional.

Não há previsão no 
texto constitucional.

Não há previsão no 
texto constitucional.

Não há previsão no 
texto constitucional.

Não há previsão no 
texto constitucional.

Art. 150. A 
Constituição assegura 
aos brasileiros e aos 

Art.5º...........................
XLVIII - a pena será 
cumprida em 
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estrangeiros residentes 
no Pais a 
inviolabilidade dos 
direitos concernentes à 
vida, à liberdade, à 
segurança e à 
propriedade, nos 
termos seguintes: 
§ 14 - Impõe-se a todas 
as autoridades o 
respeito à integridade 
física e moral do 
detento e do presidiário

estabelecimentos 
distintos, de acordo 
com a natureza do 
delito, a idade e o sexo 
do apenado; 
XLIX - é assegurado 
aos presos o respeito à 
integridade física e 
moral; 
L - às presidiárias serão 
asseguradas condições 
para que possam 
permanecer com seus 
filhos durante o período 
de amamentação; 
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AP�NDICE C - QUADRO COMPARATIVO DOS ANTEPROJETOS DE C�DIGOS DE EXECU��ES PENAIS

Mat�ria 
regulada

Projeto de 1933
Candido Mendes

Anteprojeto de 1957
Oscar Stevenson

Anteprojeto de 1963
Roberto Lyra

Anteprojeto de 1970
Benjamin de Moraes F. Anteprojeto LEP Lei n� 7.210/1984 (LEP)

Objetivo da 
execu��o 

penal

Exposi��o de motivos: O 
trabalho � minucioso(...) 
compreendendo todos os 
actos de execu��o da pena 
criminal nas suas varias 
modalidades de penas 
detentivas, penas pecuni�rias 
e penas accessorias, encaradas 
todas com o proposito basico 
da defesa social, quer para o 
effeito da regenera��o dos 
delinquentes, tendo-se em 
considera��o as anomalias 
psychicas e as situa��es 
m�rbidas dos condemnados.

Art. 1�. O regime 
penitenci�rio ter� por 
finalidade a efic�cia na 
execu��o das medidas 
privativas da liberdade, 
atrav�s de tratamento 
educativo moral, espiritual e 
terap�utico, bem como 
disciplinar.

Art. 2�. A express�o –
execu��es penais – abrange a 
execu��o da penas e medidas 
de seguran�a bem como os 
efeitos e repercuss�es da
senten�a.
Art. 15. A execu��o das 
penas e medidas de seguran�a 
realizar� o dispositivo da 
senten�a, em todos os seus 
termos e efeitos, com o fim de 
aparelhar o sentenciado 
coativamente, para o 
cumprimento dos seus 
deveres.
Par�grafo �nico. Para este 
fim, a pol�tica social 
assegurar� os direitos � 
instru��o, � educa��o, � 
sa�de, ao trabalho que 
possibilite exist�ncia digna, � 
igual oportunidade na justa 
distribui��o da propriedade.

Art. 4�. A execu��o penal tem 
por finalidade:
I – aplicar as penas e medidas
de seguran�a impostas na 
senten�a;
II – educar ou reeducar o 
sentenciado a fim de prepar�-
lo para o exerc�cio da plena 
liberdade
III – incutir no sentenciado, 
por meio de processos 
educativos e corretivos, 
consci�ncia moral e c�vica, 
para que, retornando � vida 
livre seja capaz de proceder e 
trabalhar, obedecendo � lei e 
cumprindo suas obriga��es de 
cidad�o;
IV – prevenir a reincid�ncia, 
adaptando ou readaptando o 
sentenciado para as 
exig�ncias do conv�vio social;
V – realizar os objetivos da 
senten�a penal segundo os 
limites nela fixados, 
atendendo �s circunst�ncias 
do meio em que haja de ser 
cumprida e adequando seus 
fundamentos � 
individualidade do 
sentenciado.

Art. 1�. A lei de execu��o 
penal regula o cumprimento 
da pena e da medida de 
seguran�a, a fim de que se 
alcancem a reprova��o e a 
preven��o do crime.
Par�grafo �nico. Constitui 
objetivo mediato da execu��o 
penal a educa��o e assist�ncia 
que, no futuro, facilitem ao 
condenado harm�nica 
conviv�ncia em sociedade.

Art. 1�. A execu��o penal tem 
por objetivo efetivar as 
disposi��es de senten�a ou 
decis�o criminal e 
proporcionar condi��es para a 
harm�nica integra��o social 
do condenado e do internado.

Atribui��o da 
Uni�o Federal

Exposi��o de 
motivos:Considerando que � 
da competencia federal o 
Direito Penitenciario, foi o 
novo Codigo redigido de 

Exposi��o de motivos: O 
nosso diploma b�sico, no art. 
5�, XV, b,deferiu � Uni�o a 
compet�ncia de estabelecer as 
normas reitoras do regime 

Art. 232. O Conselho Federal 
das execu��es penais velar� 
pela aplica��o das leis 
federais sobre execu��es 
penais, em todo territ�rio 

Exposi��o de motivos: (...). 
Viu-se, anteriormente, que a 
promo��o da autonomia 
cient�fica do direito penal 
executivo � tema recente, e 

Nada consta. Art. 2�. A jurisdi��o penal 
dos Ju�zes ou Tribunais da 
Justi�a ordin�ria, em todo o 
Territ�rio Nacional, ser� 
exercida, no processo de 
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modo a ser observado em 
todo o Brasil (...).

penitenci�rio, cabendo assim 
aos Estados a função 
supletiva de correr, nesse 
particular, às peculiaridades 
locais (grifos originais).

nacional. que os contornos desse novel 
ramo da enciclopédia jurídica 
nem estão 
inquestionavelmente
delineados; admitindo-se, que 
por hipótese, não coubesse a 
execução penal no quadro do 
direito penal substantivo ou 
adjetivo, ou no das normas 
gerais de regime 
penitenciário, estar-se-ia 
defronte de uma situação 
imprevista na Constituição, de 
um novum jus não recebido 
na nomenclatura da Carta 
Federal. O problema da 
competência legiferante teria 
de ser, então, resolvido com a 
fórmula dos poderes 
implícitos (...).

execução, na conformidade 
desta Lei e do Código de 
Processo Penal.

Par�grafo �nico. Esta Lei 
aplicar-se-á igualmente ao 
preso provisório e ao 
condenado pela Justiça 
Eleitoral ou Militar, quando 
recolhido a estabelecimento 
sujeito à jurisdição ordinária.

Direitos do 
condenado

Art. 586. Entende-se por 
sentenciado todo o indivíduo, 
de um e outro sexo, recolhido 
ou não a estabelecimento 
penal em obediência a 
sentenças de juízes ou 
tribunaes, passadas em 
julgado, afim de cumprir pena 
de accordo com o que 
prescrevem o Código 
Criminal e o Codigo 
Penitenciario.

Art. 587. Todo sentenciado, 
seja qual fôr a natureza de seu 
crime, será tratado como um 
individuo que o Estado 
constrange à segregação ou à 
restricção de direitos, não só 

Art. 145. Os recolhidos a 
estabelecimentos 
penitenciário terão os direitos 
que não contrastem com as 
restrições decorrentes da 
execução da medida imposta 
e que por esta não forem 
atingidos.

Art. 156. Os presos e 
internados conservarão todos 
os direitos que não hajam 
perdido ou não tiverem sido 
suspensos por força de lei ou 
de sentença.

Art. 3�. Durante a execução 
da pena, o sentenciado 
conservará todos os direitos 
que não haja perdido ou que 
não lhe tenham sido 
restringidos, por força de lei 
ou da sentença condenatória; 
nada se exigirá dele que possa 
degradá-lo ou seja 
incompatível com suas 
prerrogativas de pessoa 
humana.

Art. 124. São prerrogativas 
fundamentais inerentes à 
pessoa do sentenciado: 
I – Receber tratamento com o 
apreço que merecer por sua 
conduta, nada se podendo

Art. 3�. A execução da pena e 
da medida de segurança 
respeitará os direitos do 
condenado ou do internado, 
não atingidos pela sentença 
ou pela lei.
Par�grafo �nico. Na 
atividade penitenciária, ou 
relativa ao internamento, não 
haverá qualquer distinção de 
natureza social, racial, política 
ou religiosa.

Art. 3�. Ao condenado e ao 
internado serão assegurados 
todos os direitos não atingidos 
pela sentença ou pela lei.

Par�grafo �nico. Não haverá 
qualquer distinção de natureza 
racial, social, religiosa ou 
política.

Art. 40. Impõe-se a todas as 
autoridades o respeito à 
integridade física e moral dos 
condenados e dos presos 
provisórios.
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com o objectivo de restaurar-
lhes as energias physicas e 
moraes, como no de defesa da 
sociedade.

Art. 590. Nenhum 
sentenciado póde ser 
constrangido a fazer ou deixar 
de fazer senão aquilo que lhe 
houver sido determinado por 
foça das leis e dos 
regulamentos.

exigir dele que importe em 
degradá-lo de sua condição de 
pessoa humana;
II – Conservar, durante a 
execução da pena, todos os 
direitos que não haja perdido 
ou não lhe tenham sido 
suspensos, por força de lei ou 
sentença;
III – Não sofrer 
discriminação nem gozar 
privilégio senão quando 
decorrente de sua condição 
pessoal ou das regalias 
adquiridas no curso de sua 
vivência no estabelecimento 
penal;
IV –Não ter convertidos em 
exigências constrangedoras a 
personalidade o dever de 
trabalhar e o de dedicar a 
atividades educativas, bem 
como instrumentos de 
preparação do sentenciado 
para a vida de homem livre.

Classifica��o 
e 

individualiza�
�o da pena

Art. 414. Nos 
estabelecimentos penaes do 
Brasil, sejam federaes, sejam 
estaduaes, adaptar-se-á um 
regimen disciplinar educativo, 
devendo os respectivos 
regulamentos affeiçoal-o às 
condições locaes, e natureza 
de cada estabelecimento, 
respeitado porém, de acordo 
com o que dispõe este 
Codigo, os seguintes 
princípios, em que se funda o 
mesmo systema:

Art. 5�. O tratamento dos 
recolhidos deverá atender ao 
critério de individualização e 
de respeito à dignidade
humana.

Art. 47. Haverá um Serviço 
de recuperação, nos 
estabelecimentos em que se 
executam penas e medidas de 
segurança detentivas, com 
atribuição de estudar a 
personalidade dos recolhidos, 
distribui-los em classes e 

Art.30.
Par�grafo �nico. Cabe à 
Comissão de Classificação e 
tratamento:
I – classificar os sentenciados, 
nos termos do exame de 
classificação;
II – julgar as infrações 
disciplinares, ocorridas no 
estabelecimento;
III – prescrever o tratamento 
aplicável a cada sentenciado, 
durante a execução da pena 
privativa de liberdade;

Art. 38. O condenado ao 
cumprimento da pena 
privativa de liberdade em 
regime fechado será 
submetido a exame 
criminológico, para obtenção 
dos elementos necessários a 
uma adequada 
individualização.
�1�. O exame criminológico 
servirá, igualmente, para 
instruir procedimento relativo 
à mudança de regime ou à 
liberdade condicional.

Art. 5�. Os condenados serão 
classificados, segundo os seus 
antecedentes e personalidade, 
para orientar a 
individualização da execução 
penal.

Art. 6�. A classificação será 
feita por Comissão Técnica de 
Classificação que elaborará o 
programa individualizador e 
acompanhará a execução das 
penas privativas de liberdade 
e restritivas de direitos, 
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a) Todo sentenciado 
ao entrar será 
submetido a exame 
psycho-
anthropologico e 
medico, que servirá 
de base a sua 
classificação para o 
trabalho e demais 
serviços penaes;

b) O tratamento 
dispensado aos 
sentenciados nos 
reformatorios e nas 
penitenciarias será 
individualizado. 
(...)

Art. 588. Os reclusos serão 
distribuidos e classificados de 
accordo com as sentenças dos 
juizes ou tribunaes, a natureza 
do crime e da pena, o gráo de 
temibilidade e os laudos do 
Instituto de Anthropologia 
Penitenciaria.

Art. 589. A classificação dos 
sentenciados obedecerá às 
determinações que regem a 
materia e será feita sob as 
vistas das autoridades 
superiores do estabelecimento 
penal de modo a não ser 
prejudicado o objectivo do 
systema, nem os interesses do 
recluso, cuja defesa constitue 
dever indeclinavel das 
mesmas autoridades.

grupos e determinar o 
tratamento adequado.

Art. 253. O Serviço de 
recuperação procederá ao 
exame individual e 
comparativo dos apenados, 
estabelecendo classes, grupos 
e subgrupos homogêneos, 
para execução das penas 
privativas de liberdade.
�1�. A classificação terá como 
critério o grau de 
sociabilidade e o estado 
mental devendo distinguir os 
apenados em sociáveis, 
facilmente recuperáveis, 
dificilmente recuperáveis e 
perigosos.
�2�. A separação em grupos e 
subgrupos terá por critério a 
espécie da pena imposta, as 
condições pessoais relativas à 
idade, forma de viver, 
procedência urbana ou rural e 
outras equivalentes, bem 
como a classificação de que 
trata o parágrafo anterior.

IV – propor ao Conselho de 
Classificação e Tratamento e, 
na falta deste, à autoridade 
judiciária, as transferências de 
sentenciados de um para outro 
estabelecimento;
V –Verificar o preenchimento 
dos requisitos necessários à 
prestação do trabalho externo.

Art. 41. É obrigatório o 
exame de classificação dos 
sentenciados que terá em vista 
o estudo da personalidade, a 
individualização do 
tratamento penal e a lotação 
deles nos estabelecimentos 
adequados.

�2�.Ao exame de que trata 
este artigo poderá ser 
submetido o condenado ao 
cumprimento de pena 
privativa de liberdade em 
regime semi-aberto.

Art. 39. O exame será 
realizado, de preferência, no 
Centro de Classificação e 
Triagem por comissão de 
peritos.

Art. 59. O Centro de 
Classificação e Triagem 
destina-se a classificar os 
condenados de modo que 
cada um tenha 
encaminhamento adequado.

Art. 60. Além dos exames 
gerais, serão feitos, no Centro 
de Classificação e Triagem, 
os exames criminológicos de 
classificação e personalidade.

devendo propor, à autoridade 
competente, as progressões e 
regressões dos regimes, bem 
como as conversões.
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Tarefas do 
juiz

Art. 38. Os juízes e 
presidentes dos tribunaes, que 
expedirem cartas de guia de 
sentença condemnatoria 
criminal, excercerão a 
fiscalização sobre o modo de 
execução, para o que 
receberão dos Conselhos 
Penitenciarios, boletins 
annuaes sobre a situação 
physica e moral de cada 
condemnado, com as 
indicações dos 
estabelecimentos penaes em 
que se encontrem.

Art. 39. Em qualquer tempo, 
poderão esses magistrados 
visitar os estabelecimentos 
penaes, em que tenham sido 
localizados os referidos 
condemnados, representando 
por officio ao respectivo 
Conselho Penitenciario sobre 
o que observarem.

Art. 40. A concessão e a 
revogação do livramento 
condicional, a expedição do 
alvará de soltura definitiva do 
condemnado, a sentença de 
extincção de pena e de 
rehabilitação serão da 
competência desses juizes e 
presidentes dos Tribunaes, 
sempre, porém, por 
solicitação do presidente do 
Conselho Penitenciario 
respectivo.

Sem regulação aparente no 
Anteprojeto.

Art. 14. As margens do 
arbítrio judicial e do critério 
administrativo serão 
preenchidas sempre com o 
senso da dignidade e 
solidariedade humanas.

Art.18.O juízo da execução 
penal é universal para fazer 
valer o dispositivo da 
sentença, em todos os seus 
termos e efeitos, e 
providenciar sobre as 
repercussões da condenação e 
da absolvição noutras 
jurisdições.

Art. 30. O juiz, articulado 
com o Conselho Federal ou o 
Conselho Estadual das 
Execuções Penais, 
empenhará, diretamente, sua 
autoridade mobilizando todos 
os meios para a execução 
legal e humana.

Art. 90. Depois de transitar 
em julgado a sentença, 
achando-se preso o 
condenado ou apresentando-
se, se não houver 
estabelecimento onde 
assegurem a legalidade e a 
humanidade da execução, o 
juiz, sem alterar a conclusão 
condenatória, poderá 
substituir a pena de detenção 
ou de prisão simples por uma 
das seguintes sanções 
restritivas da liberdade: 

Art. 6�. A autoridade 
judiciária competente para a 
execução é o juiz das 
execuções penais onde 
houver, na conformidade da 
organização judiciária local, 
ou o juiz da sentença.

Art. 7�. Compete à autoridade 
judiciária, na execução das 
penas e medidas de 
segurança:
I – expedir guia de 
recolhimento;
II – conceder e revogar o 
livramento condicional;
III – expedir o competente 
alvará de soltura, ao término 
da execução da pena ou 
medida de segurança;
IV – declarar extinta a pena 
privativa de liberdade, se 
expirou o prazo do 
livramento, sem revogação;
V – declarar a extinção de 
punibilidade, quando 
concedidos indulto ou anistia;
VI – ajustar a execução aos 
termos do decreto que 
conceda comutação de pena;
VII – fixar as normas de 
conduta que serão obedecidas 
durante o período de 
observação cautelar e 
proteção;
VIII – Expedir a ordem de 
internação para o 
cumprimento da medida de 
segurança detentiva;
IX – Decidir sobre o término 

Art. 6�. Ao juízo da execução 
e à autoridade administrativa 
incumbe efetivar a execução 
penal.

Art. 11. O juízo da execução 
penal será exercido pelo 
órgão indicado na lei local de 
organização judiciária. Não 
havendo juízo especial, a 
execução caberá ao da 
sentença.
Par�grafo �nico. Se for 
autorizado o cumprimento da 
pena em outra comarca, 
cumpre ao juiz desta a 
execução da sentença.

Art. 12. Compete ao juiz da 
execução:
I - aplicar aos casos julgados 
lei posterior que de qualquer 
modo favorecer o condenado;
II - declarar a extinção da 
punibilidade;
III – processar e julgar:       a)
os pedidos de soma ou 
unificação de penas; b) os 
incidentes da execução; c) os 
casos de transferência de 
regime;
IV – conceder saídas 
temporárias;
V – determinar: a) a forma de 
cumprimento da pena 
restritiva de direitos e 
fiscalizar sua execução; b) a 
conversão da pena restritiva 
de direitos e patrimonial em 
privativa de liberdade; c) a 

Art. 66. Compete ao Juiz da 
execução:

I - aplicar aos casos julgados 
lei posterior que de qualquer 
modo favorecer o condenado;
II - declarar extinta a 
punibilidade;
III - decidir sobre: a)
soma ou unificação de 
penasb) progressão ou 
regressão nos regimes;c)
detração e remição da pena;d)
suspensão condicional da 
pena; e) livramento 
condicional;f) incidentes da 
execução.
IV - autorizar saídas 
temporárias;
V - determinar: a) a forma de 
cumprimento da pena 
restritiva de direitos e 
fiscalizar sua execução;b) a 
conversão da pena restritiva 
de direitos e de multa em 
privativa de liberdade;c) a 
conversão da pena privativa 
de liberdade em restritiva de 
direitos; d) a aplicação da 
medida de segurança, bem 
como a substituição da pena 
por medida de segurança;e)a 
revogação da medida de 
segurança; f) a desinternação 
e o restabelecimento da 
situação anterior; g) o 
cumprimento de pena ou 
medida de segurança em outra 
comarca; h) a remoção do 
condenado na hipótese 
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a)obrigação temporária de 
trabalhar em obra ou serviço 
público ou particular, em 
lugar sob a jurisdição do juiz 
da execução; b) obrigação 
temporária de permanecer em 
determinado lugar do 
território nacional trabalhando 
em obra ou serviço público, à 
disposição de autoridade civil 
ou militar.

Art. 121. No caso do art. 90, 
o órgão judiciário competente 
para julgar as revisões 
criminais, mediante proposta 
do Juiz da execução, em 
ofício com relatório do caso, 
poderá substituir a pena de 
reclusão por restritiva de 
direitos.

Art. 125. No caso do art. 90 e 
com reexame previsto no art. 
99, o juiz poderá substituir a 
pena privativa de liverdade 
pela pena de multa até o 
máximo genérico desta, se se 
tratar de crime de ação 
privada.

de internação e a 
desinternação condicional 
(...); 
X – Decidir sobre a 
transferência de condenado 
para estabelecimento pena, ou 
sobre sua internação por 
tempo indeterminado (...);
XI – Decidir sobre pedido de 
soma ou unificação de penas;
XII – Resolver os incidentes 
de excesso de execução;
XIII – Autorizar o 
cumprimento de pena ou 
medida de segurança em 
estabelecimento de outra 
unidade da federação;
XIV – Autorizar a saída de 
sentenciado para visita ao lar.
Par�grafo �nico. Quando o 
interesse da execução penal 
recomendar providências 
urgentes que a autoridade 
administrativa não tenha 
poderes para decidir por si, e 
a autoridade judiciária 
competente tiver sede em 
local distante ou de difícil 
comunicação, outra 
autoridade judiciária próxima 
poderá suprir a ordem 
provisoriamente.

conversão da pena privativa 
de liberdade em restritiva de 
direitos; d) a aplicação da 
medida de segurança, bem 
como a substituição da pena 
por medida de segurança; e) o 
internamento, para tratamento 
específico do ébrio habitual e 
do toxicômano; f) a 
revogação da medida de 
segurança; g) o 
desinternamento e o 
restabelecimento da situação 
anterior do condenado; h) o 
cumprimento de pena ou 
medida de segurança em outra 
comarca; i) a remoção do 
condenado na hipótese 
prevista no parágrafo único 
do artigo 49.
VI - inspecionar, 
mensalmente, os 
estabelecimentos penais, 
tomando providências para o 
adequado funcionamento e 
promovendo, quando for o 
caso, a apuração de 
responsabilidade;
VII - zelar pelo cumprimento 
da medida de segurança;
VIII - compor e instalar o 
Conselho da Comunidade.

prevista no § 1º, do artigo 86, 
desta Lei.
VI - zelar pelo correto 
cumprimento da pena e da 
medida de segurança;
VII - inspecionar, 
mensalmente, os 
estabelecimentos penais, 
tomando providências para o 
adequado funcionamento e 
promovendo, quando for o 
caso, a apuração de 
responsabilidade;
VIII - interditar, no todo ou 
em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando 
em condições inadequadas ou 
com infringência aos 
dispositivos desta Lei;
IX - compor e instalar o 
Conselho da Comunidade.

Progress�o de 
regime

Art. 34. A pena privativa de 
liberdade será executada em 
forma progressiva, com a 
transferência para regime 
menos rigoroso a ser 
determinada pelo juiz da 
execução, nas seguintes 

Art. 112. A pena privativa 
de liberdade será executada 
em forma progressiva, com a 
transferência para regime 
menos rigoroso, a ser 
determinada pelo Juiz, 
quando o preso tiver 
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hipóteses:
I – se necessário e suficiente, 
de acordo com os resultados 
do exame criminológico de 
classificação para a correta 
individualização da execução 
(arts. 34 e 35 do Código 
Penal)
II – após o cumprimento de 
¼(um quarto) da pena no 
regime inicial, se o mérito do 
condenado indicar a 
possibilidade de sua 
integração em outro menos 
rigoroso, conforme sua 
disciplina e responsabilidade.

cumprido ao menos 1/6 (um 
sexto) da pena no regime 
anterior e seu mérito indicar a 
progressão.
Par�grafo �nico. A decisão 
será motivada e precedida de 
parecer da Comissão Técnica 
de Classificação e do exame 
criminológico, quando 
necessário.

Suspens�o da 
execu��o da 

pena

Art.10. A execução da pena 
detentiva, até um anno, 
poderá, antes de iniciada, ser 
suspensa por acto do proprio 
juiz ou tribunal da 
condemnação, attendendo-se 
principalmente às condições 
subjectivas do sentenciado, 
aos motivos que 
determinarem e às 
circumstâncias que cercarem 
a infracção penal 
exceptuando-se os que 
tiverem sido anteriormente 
condemnados por crime 
doloso, observadas as 
disposições especiaes do 
CódigoCriminal, da legislação 
militar e deste código.
Paragrapho único. Na 
sentença que decretar a 
suspensão condicional da 
execução da pena detentiva, 

Sem regulação aparenteno 
Anteprojeto.
CP/1940:Art. 57. A execução 
da pena de detenção não 
superior a dois anos, ou de 
reclusão, no caso do art. 30, § 
3°, pode ser suspensa, por 
dois a seis anos, desde que:

I - o sentenciado não haja 
sofrido, no Brasil ou no
estrangeiro, condenação por 
outro crime; ou condenação, 
no Brasil, por motivo de 
contravenção;

II - os antecedentes e a 
personalidade do sentenciado, 
os motivos e as circunstâncias 
do crime autorizem a 
presunção de que não tornará 
a delinquir.

Art. 184. O juiz poderá 
suspender, por tempo não 
menor de dois nem maior de 
seis anos,a  execução da pena 
de detenção não superior a 
dois anos, ou a execução da 
pena de reclusão de até dois 
anos, se o réu era, ao tempo 
do crime, menor de vinte e 
um ou maior de setenta anos; 
ou, por tempo não menor de 
um nem maior de três anos, a 
execução da pena de prisão 
não superior a dois anos.
�1�. As suspensões de 
execução de que trata este 
artigo só terão lugar, se: a)
Não tiver o réu sofrido 
condenação anterior por crime 
ou contravenção, reveladores 
de má índole; b) os 
antecedentes e personalidade 
do réu, os motivos e 

Art. 141. O Juiz poderá 
suspender, pelo período de 
dois a seis anos, a execução 
da pena privativa de 
liberdade, não superior a 2 
(dois) anos, aplicada nos 
crimes cuja pena máxima seja 
superior a três, desde que:
I – o condenado não seja 
reincidente em crime doloso, 
observado o disposto no art. 
64 do Código Penal;
II – as circunstâncias, os 
motivos determinantes, os 
antecedentes, a personalidade 
e a conduta social do 
condenado indiquem ser 
necessária e suficiente a 
concessão do benefício.

Art. 142. O Juiz ou Tribunal, 
na sentença que aplicar pena 
privativa de liberdade, na 

Art. 156. O Juiz poderá 
suspender, pelo período de 2 
(dois) a 4 (quatro) anos, a 
execução da pena privativa de 
liberdade, não superior a 2 
(dois) anos, na forma prevista 
nos artigos 77 a 82 do Código 
Penal.

Art. 157. O Juiz ou Tribunal, 
na sentença que aplicar pena 
privativa de liberdade, na 
situação determinada no 
artigo anterior, deverá 
pronunciar-se, 
motivadamente, sobre a 
suspensão condicional, quer a 
conceda, quer a denegue.
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deverá ser positivada a 
importancia da indemnização 
do damno e da taxa 
penitenciaria accrescida das 
custas, o que tudo deverá 
constar na Carta de Guia da 
execução da pena pecuniária.

circunstâncias de seu crime, 
bem como sua conduta 
posterior a este, indicativo de 
arrependimento ou do sincero 
desejo de reparação do dano, 
autorizam a presunção de que 
não tornará a delinquir.

situação determinada no 
artigo anterior, deverá 
pronunciar-se, 
motivadamente, sobre a 
suspensão condicional, quer a 
conceda, quer a denegue.

Livramento 
condicional

Art. 696. Poderá ser 
concedido livramento 
condicional a todos os
condemnados a penas 
restrictivas da liberdade, por 
mais de um anno de prisão, 
desde que se verifiquem as 
condições seguintes:
I. cumprimento da metade do 
tempo de prisão a que foi 
condemnado, por uma ou por 
varias sentenças, tratando-se 
de criminoso por indole ou 
reincidente;
II, pressumpção razoavel de 
correcção deduzida do 
conjuncto da sua vida 
carcerária;
III, previsão de vida honesta 
futura deduzida de suas 
aptidões e estimulo para o 
trabalho.

Art. 697. O livramento 
condicional póde ser 
concedido por iniciativa de 
qualquer dos membros do 
Conselho Penitenciario, 
representação do director do 
estabelecimento penal ou a 
requerimento do sentenciado, 
seu conjuge, parentes em 

Sem previsão expressa no 
Anteprojeto.
CP/1940:Art. 60. O juiz pode 
conceder livramento 
condicional ao condenado a 
pena de reclusão ou de 
detenção superior a três anos, 
desde que:
I - cumprida mais de metade 
da pena, se o criminoso é 
primário, e mais de três 
quartos, se reincidente;
II - verificada a ausência ou a 
cessação da periculosidade, e 
provados bom 
comportamento durante a vida 
carcerária e aptidão para 
prover à própria subsistência 
mediante trabalho honesto;
III - satisfeitas as obrigações 
civis resultantes do crime, 
salvo quando provada a 
insolvência do condenado.
Par�grafo �nico. As penas 
que correspondem a crimes 
autônomos podem somar-se, 
para o efeito do livramento, 
quando qualquer delas é 
superior a três anos.

Art. 198. O livramento 
condicional poderá ser 
concedido ao sentenciado à 
pena privativa de liberdade 
por tempo igual ou superior a 
dois anos desde que se 
verifiquem as condições 
seguintes:
I – cumprimento de mais da 
metade da pena, se primário, e 
de mais de dois terços, se 
reincidente;
II – reparação de dano 
causado pelo crime, salvo 
impossibilidade de fazê-lo;
III – ausência ou cessação de 
periculosidade.
Par�grafo �nico. O 
preenchimento das condições 
estabelecidas nos incisos I e II 
do presente artigo será 
apreciado pela autoridade 
judiciária, competindo ao 
Conselho Penitenciário 
apreciar a ausência ou 
cessação de periculosidade.

Art. 131. O livramento 
condicional poderá ser 
concedido ao condenado a 
pena privativa de liberdade 
igual ou superior a dois anos, 
desde que se verifiquem as 
condições seguintes:
I – cumprimento de mais de 
um terço da pena, se for 
primário e de bons 
antecedentes;
II – cumprimento de mais da 
metade da pena, se for 
reincidente ou tiver praticado 
crime previsto nos artigos 
121, §§1º e 2º, 157, 158, 159, 
seus parágrafos, 213 e 214 do 
Código Penal;  
III – comportamento 
satisfatório durante a 
execução da pena, bom 
desempenho no trabalho que 
lhe foi atribuído e aptidão 
para prover à própria 
subsistência mediante 
trabalho honesto.
IV – reparação, salvo efetiva 
impossibilidade, do dano 
causado pela infração.

Art. 131. O livramento 
condicional poderá ser 
concedido pelo Juiz da 
execução, presentes os 
requisitos do artigo 83, 
incisos e parágrafo único, do 
Código Penal, ouvidos o 
Ministério Público e Conselho 
Penitenciário.

Art. 132. Deferido o pedido, 
o Juiz especificará as 
condições a que fica 
subordinado o livramento.

�1�. Serão sempre impostas 
ao liberado condicional as 
obrigações seguintes:        a)
obter ocupação lícita, dentro 
de prazo razoável se for apto 
para o trabalho;        
b)comunicar periodicamente 
ao Juiz sua ocupação; c) não 
mudar do território da 
comarca do Juízo da 
execução, sem prévia 
autorização deste.

�2�. Poderão ainda ser 
impostas ao liberado 
condicional, entre outras 
obrigações, as seguintes:a)não 
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linha recta ou de algum 
Patronato, dirigido ao 
presidente do Conselho 
Penitenciário.

mudar de residência sem 
comunicação ao Juiz e à 
autoridade incumbida da 
observação cautelar e de 
proteção;b) recolher-se à 
habitação em hora fixada;        
c) não freqentar determinados 
lugares.

Tarefas do 
administrador

Art. 1�. A execução das 
sentenças condemnatorias 
criminaes será realizada sob a 
direcção dos Conselhos 
Penitenciarios, fiscalização 
dos juizes, e tribunaes e 
superintendencia da 
Inspectoria Geral 
Penitenciaria, observando-se 
as disposições estabelecidas 
neste Codigo.

Art. 41. A determinação de 
todas as demais providências, 
inclusive as relativas à 
internação inicial dos 
condemnados nos 
estabelecimentos penaes, às 
transferencias e ao 
progressivo encurtamento da 
pena competirá ao respectivo 
Conselho Penitenciario.

Art. 48. São attribuições do 
Conselho, além das que 
decorrem da applicação das 
disposições geraes deste 
Código, as seguintes:
1, tomar conhecimento das 
Cartas de Guia de execução 
das sentenças condemnatorias 

Art. 174. O Conselho 
Penitenciário tem por 
finalidade opinar sobre 
livramento condicional, graça, 
ou indulto, e comutação da 
pena, bem como promover a 
concessão desses favores 
legais.

Art. 9�. Compete à autoridade 
administrativa a execução das 
normas que disciplinem o 
regime penal, bem como a 
aplicação do tratamento 
penal, observadas as 
prescrições deste Código e a 
classificação atribuída à 
personalidade do sentenciado.

Art.12. Compete ao Conselho 
Penitenciário:
I – Verificar a ausência ou 
cessação de periculosidade do 
sentenciado, para efeito de 
concessão do livramento 
condicional;
II – Emitir parecer quanto à 
conveniência da concessão de 
indulto e comutação de pena, 
a fim de serem promovidas as 
necessárias providências, a 
requerimento do sentenciado, 
mediante representação da 
autoridade administrativa, do 
Ministério Público ou por 
iniciativa própria do 
Conselho.
(...)
V – Propor à autoridade 
judiciária competente a 

Art. 6�. Ao juízo da execução 
e à autoridade administrativa 
incumbe efetivar a execução 
penal.

Conselho Nacional de 
Pol�tica Criminal e 
Penitenci�ria 
Art. 10. Ao Conselho 
Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária, no exercício 
de suas atividades, em âmbito 
federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da 
política criminal quanto à 
prevenção da criminalidade e 
medidas legislativas 
referentes à execução penal;
II – criar e supervisionar a 
Escola Penitenciária Nacional 
para a formação e preparo do 
servidor;
III - elaborar programa 
nacional penitenciário de 
formação e aperfeiçoamento 
do servidor executivo; 
IV - estabelecer regras sobre a 
arquitetura e construção de 
estabelecimentos penais e de 
internamento;
V – informar-se, mediante 

Conselho Nacional de 
Pol�tica Criminal e 
Penitenci�ria 
Art. 64. Ao Conselho 
Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária, no exercício 
de suas atividades, em âmbito 
federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da 
política criminal quanto à 
prevenção do delito, 
administração da Justiça 
Criminal e execução das 
penas e das medidas de 
segurança;
II - contribuir na elaboração 
de planos nacionais de 
desenvolvimento, sugerindo 
as metas e prioridades da 
política criminal e 
penitenciária;
III - promover a avaliação 
periódica do sistema criminal 
para a sua adequação às 
necessidades do País;
IV - estimular e promover a 
pesquisa criminológica;
V - elaborar programa 
nacional penitenciário de 
formação e aperfeiçoamento 
do servidor;
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e providenciar para a sua 
execução, inclusive 
designação do 
estabelecimento penal, em 
que deva ser internado o 
condemnado a pena detentiva;
(...)
4, verificar a regularidade do 
procedimento dos 
condemnados cuja pena 
detentiva tenha sido suspensa 
condicionalmente, 
providenciando sobre a 
execução da parte relativa às 
penas pecuniárias e 
accessorias, sobre a 
conveniência da revogação da 
suspensão, e sobre a 
opportunidade da extincção 
da pena.
(...)
7, providenciar sobre a 
applicação das disposições do 
Código Criminal relativas ao 
encurtamento progressivo da 
pena e fiscalizar a 
regularidade das cadernetas 
pessoaes dos condemnados;
(...)
10, verificar a conveniência 
da concessão do livramento 
condicional e do indulto aos 
sentenciados que se acharem 
reclusos nos estabelecimentos 
penaes dependentes do 
Governo respectivo.
(...)
13, visitar os 
estabelecimentos penaes de 
sua jurisdição, verificando a 

modificação das condições da 
suspensão e do livramento 
condicionais;
(...)

relatórios do Conselho 
Penitenciário, requisições e 
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;
VI – estabelecer critérios para 
a elaboração da estatística 
criminal;
VII – 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;
VIII – interditar, no todo ou 
em parte, estabelecimento 
penal ou destinado a medida 
de segurança, sem condições 
adequadas de funcionamento 
ou utilizado com infringência 
aos dispositivos desta Lei.

Conselho Penitenci�rio
Art. 16. Incumbe ao 
Conselho Penitenciário:
I - emitir parecer sobre 
livramento condicional, 
indulto e comutação de pena;
II - inspecionar os 
estabelecimentos penais e os 
destinados à medida de 
segurança;
III - apresentar, no primeiro 

VI - estabelecer regras sobre a 
arquitetura e construção de 
estabelecimentos penais e 
casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios 
para a elaboração da 
estatística criminal;
VIII - 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;
IX - 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;
X - representar à autoridade 
competente para a interdição, 
no todo ou em parte, de 
estabelecimento penal.

Conselho Penitenci�rio
Art. 70. Incumbe ao 
Conselho Penitenciário:
I - emitir parecer sobre 
livramento condicional, 
indulto e comutação de pena;
II - inspecionar os 
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boa execução de regime 
penitenciário legal, 
promovendo as providências 
convenientes junto 
àadministração de cada 
estabelecimento e 
representando aos poderes 
superiores em caso de 
absoluta necessidade.

trimestre de cada ano, ao 
Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária,
relatório dos trabalhos 
efetuados no exercício 
anterior;
IV - supervisionar os 
patronatos públicos ou 
particulares;
V – desempenhar outras 
funções estabelecidas em 
legislação federal ou estadual.

Departamento Penitenci�rio 
Federal
Art. 17. O Departamento
Penitenciário Federal é órgão 
de apoio ao Conselho 
Nacional de Política 
Penitenciária.
Par�grafo �nico. O 
Departamento Penitenciário 
Federal tem por finalidade a 
efetivação das normas e 
diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Política 
Penitenciária, conforme 
dispuser o regulamento.
Art. 18. Incumbe também ao 
Departamento Penitenciário 
Federal a coordenação e a 
supervisão dos 
estabelecimentos penais e de 
internamento federais.

Departamento Penitenci�rio 
Local
Art. 20. O Departamento 
Penitenciário local, ou órgão 
similar, tem por finalidade 

estabelecimentos e serviços 
penais;
III - apresentar, no 1º 
(primeiro) trimestre 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.

Departamento Penitenci�rio 
Nacional
Art. 72. São atribuições do 
Departamento Penitenciário 
Nacional:
I - acompanhar a fiel 
aplicação das normas de 
execução penal em todo o 
Território Nacional;
II - inspecionar e fiscalizar 
periodicamente os 
estabelecimentos e serviços 
penais;
III - assistir tecnicamente as 
Unidades Federativas na 
implementação dos princípios 
e regras estabelecidos nesta 
Lei;
IV - colaborar com as 
Unidades Federativas 
mediante convênios, na 
implantação de 
estabelecimentos e serviços 
penais;
V - colaborar com as 
Unidades Federativas para a 
realização de cursos de 
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coordenar e supervisionar os 
estabelecimentos penais e de 
internamento da unidade da 
Federação a que pertencer.

Direção do estabelecimento 
penal ou de internamento
Art. 21. Incumbe à direção do 
estabelecimento penal ou de 
internamento prover a sua 
organização, disciplina e 
funcionamento.
Parágrafo único. O servidor 
lotado no estabelecimento 
colaborará, no exercício de 
sua função, com a autoridade 
incumbida da execução penal.

Conselho da Comunidade
Art. 25. Incumbe ao 
Conselho da Comunidade:
I - visitar, pelo menos 
mensalmente, os 
estabelecimentos penais e de 
internamento existentes na 
comarca;
II - entrevistar presos;
III - apresentar relatórios 
mensais e representar, quando 
necessário, ao Juiz da 
execução e ao Conselho 
Penitenciário;
IV - diligenciar a obtenção de 
recursos materiais e humanos 
para melhor assistência ao 
preso ou internado, em 
harmonia com a direção do 
estabelecimento.

formação de pessoal 
penitenciário e de ensino 
profissionalizante do 
condenado e do internado.

Parágrafo único. Incumbem 
também ao Departamento a 
coordenação e supervisão dos 
estabelecimentos penais e de 
internamento federais.

Departamento Penitenciário 
Local
Art. 74. O Departamento 
Penitenciário local, ou órgão 
similar, tem por finalidade 
supervisionar e coordenar os 
estabelecimentos penais da 
Unidade da Federação a que 
pertencer.

Direção do estabelecimento 
penal ou de internamento
Art. 75. O ocupante do cargo 
de diretor de estabelecimento 
deverá satisfazer os seguintes 
requisitos:
I - ser portador de diploma de 
nível superior de Direito, ou 
Psicologia, ou Ciências 
Sociais, ou Pedagogia, ou 
Serviços Sociais;
II - possuir experiência 
administrativa na área;
III - ter idoneidade moral e 
reconhecida aptidão para o 
desempenho da função.

Parágrafo único. O diretor 
deverá residir no 
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estabelecimento, ou nas 
proximidades, e dedicará 
tempo integral à sua função.

Patronato
Art. 79. Incumbe também ao 
Patronato:
I - orientar os condenados à 
pena restritiva de direitos;
II - fiscalizar o cumprimento 
das penas de prestação de 
serviço à comunidade e de 
limitação de fim de semana;
III - colaborar na fiscalização 
do cumprimento das 
condições da suspensão e do 
livramento condicional.

Conselho da Comunidade
Art. 81. Incumbe ao Conselho 
da Comunidade:
I - visitar, pelo menos 
mensalmente, os 
estabelecimentos penais 
existentes na comarca;
II - entrevistar presos;
III - apresentar relatórios 
mensais ao Juiz da execução e 
ao Conselho Penitenciário;
IV - diligenciar a obtenção de 
recursos materiais e humanos 
para melhor assistência ao 
preso ou internado, em 
harmonia com a direção do 
estabelecimento.

Objetivo do 
trabalho 

dentro da 
prisão

Art. 514. Nos regulamentos 
que foram baixados ter-se-á 
sempre em vista que as duas 
principaes finalidades do 

Art. 58. O trabalho dos 
recolhidos aos 
estabelecimentos 
penitenciários será de 

Art. 85. O trabalho será 
obrigatório, observando-se as 
exceções previstas nestes 
Código.

Art. 28. O trabalho do 
condenado, como dever social 
e condição de dignidade 
humana, será obrigatório para 

Art. 28. O trabalho do 
condenado, como dever social 
e condição de dignidade 
humana, terá finalidade 
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trabalho penal consistem em 
aliviar os encargos do 
Thesouro publico com a 
manutenção das prisões e em 
promover por seu intermedio 
a educação profissional e a 
readaptação social dos 
sentenciados.

finalidade educativa, devendo 
proporcionar habilitações para 
o exercício da profissão 
condigna. 

Art. 59.O trabalho terá 
caráter obrigatório com as 
reservas determinadas por 
condições particulares do 
recolhido.

Art. 86. Todo trabalho 
realizado pelo sentenciado 
terá adequada retribuição, e 
esta constituirá o salário 
penal.
Art. 88. Todos os 
sentenciados serão 
classificados para o trabalho, 
os habilitados conforme sua 
aptidão, e os inaptos segundo 
o critério fixado pelo exame 
de orientação vocacional.
Parágrafo único. No curso 
da execução poderá o 
sentenciado ser reclassificado 
para trabalho mais compatível 
com as prescrições do 
tratamento penal.

os condenados de ambos os 
sexos e de qualquer idade.

educativa e produtiva.

Art. 31. O condenado à pena 
privativa de liberdade está 
obrigado ao trabalho na 
medida de suas aptidões e 
capacidade.

Art. 32. Na atribuição do 
trabalho deverão ser levadas 
em conta a habilitação, a 
condição pessoal e as 
necessidades futuras do preso, 
bem como as oportunidades 
oferecidas pelo mercado.
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AP�NDICE D - QUADRO COMPARATIVO DOS TEXTOS DOS C�DIGOS PENAIS QUANTO AO SISTEMA DE PENAS E FORMA DE CUMPRIMENTO DE 
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE177

Mat�ria regulada
C�digo Penal de 1890 Lei de 

Contraven��es 
Penais

C�digo Penal de 1940 C�digo Penal de 1969 Lei n� 6.416 de 1977 C�digo Penal de 1984

Esp�cies de penas

Art. 43. As penas 
estabelecidas neste codigo 
são as seguintes:
a) prisão cellular;
b) banimento;
c) reclusão;
d) prisão com trabalho 
obrigatorio;
e) prisão disciplinar;
f) interdicção;
g) suspensão e perda do 
emprego publico, com ou 
sem inhabilitação para 
exercer outro;
h) multa.

Art. 5�. As penas 
principais são:
I – prisão simples.
II – multa.

Art. 12. As penas 
acessórias são a 
publicação da 
sentença e as 
seguintes interdições 
de direitos:
I – a incapacidade 
temporária para 
profissão ou atividade, 
cujo exercício 
dependa de 
habilitação especial, 
licença ou autorização 
do poder público;
lI – a suspensão dos 
direitos políticos.
Par�grafo �nico.
Incorrem: a) na 
interdição sob nº I, por 
um mês a dois anos, o 
condenado por motivo 
de contravenção 
cometida com abuso 
de profissão ou 
atividade ou com 

Art. 28. As penas 
principais são:
I - reclusão;
II - detenção;
III - multa.

Art. 67. São penas 
acessórias:
I - a perda de função 
pública, eletiva ou de 
nomeação;
II - as interdições de 
direitos;
III - a publicação da 
sentença.

Art. 36. As penas 
principais são:
I - reclusão;
II - detenção;
III - multa.

Art. 83. São penas 
acessórias:
I - a perda de função 
pública ainda que eletiva;
II - a inabilitação para o 
exercício de função 
pública;
III - a inabilitação para o 
exercício do pátrio poder, 
tutela ou curatela;
IV - suspensão dos 
direitos políticos;
V - a publicação da 
sentença.

Nada consta. Art. 32. As penas são: 
I - privativas de liberdade;
II - restritivas de direitos;
III - de multa.

177 Adaptado de GARCIA, 2008.
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infração de dever a ela 
inerente; b) na 
interdição sob nº II, o 
condenado a pena 
privativa de liberdade, 
enquanto dure a 
execução do pena ou a 
aplicação da medida 
de segurança 
detentiva.

Modalidades de penas 
privativas de liberdade

Art. 45. A pena de prisão 
cellular será cumprida em 
estabelecimento especial 
com isolamento cellular e 
trabalho obrigatorio, 
observadas as seguintes 
regras: a) si não exceder 
de um anno, com 
isolamento cellular pela 
quinta parte de sua 
duração; b) si exceder 
desse prazo, por um 
periodo igual a 4ª parte da 
duração da pena e que não 
poderá exceder de dous 
annos; e nos periodos 
sucessivos, com trabalho 
em commum, segregação 
nocturna e silencio durante 
o dia.
Art. 46. O banimento 
privará o condemnado dos 
direitos de cidadão 
brazileiro e o inhibirá de 
habitar o territorio 
nacional, emquanto 
durarem os effeitos da 
pena.
O banido que voltar ao 

Art. 6º. A pena de 
prisão simples deve
ser cumprida, sem 
rigor penitenciário, 
em estabelecimento 
especial ou em secção 
especial de prisão 
comum, podendo ser 
dispensado o 
isolamento noturno.

§ 1º. O condenado a 
pena de prisão simples 
fica sempre separado 
dos condenados a 
pena de reclusão ou de
detenção.

§ 2º. O trabalho é 
facultativo, se a pena 
aplicada, não excede a 
quinze dias.

Art. 29. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas em 
penitenciária, ou, à falta, 
em secção especial de 
prisão comum. 
§ 1º.O sentenciado fica 
sujeito a trabalho, que deve 
ser remunerado, e a 
isolamento durante o 
repouso noturno. 
§2º.As mulheres cumprem 
pena em estabelecimento 
especial, ou, à falta, em 
secção adequada de 
penitenciária ou prisão 
comum, ficando sujeitas a 
trabalho interno. 
§ 3°. As penas de reclusão 
e de detenção impostas 
pela justiça de um Estado 
podem ser cumpridas em 
estabelecimento de outro 
Estado ou da União.

Art. 30. No período inicial 
do cumprimento da pena 
de reclusão, se o permitem 
as suas condições pessoais, 

Art. 37. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas, 
sempre que possível, em 
estabelecimentos 
separados ou em seções 
especiais do mesmo 
estabelecimento, e devem 
ser executadas de modo 
que exerçam sôbre o 
condenado uma 
individualizada ação 
educativa, no sentido de 
sua recuperação social.
§1º. O mínimo da pena de 
reclusão é de um ano e o 
máximo, de trinta anos; o 
mínimo da pena de 
detenção é de quinze dias, 
e o máximo, de dez anos.
§ 2º. O condenado é 
obrigado a trabalhar na 
medida de suas fôrças e 
aptidões. Exercido durante 
o dia e em comum, o 
trabalho é remunerado e 
deve obedecer à finalidade 
de proporcionar ao 
condenado a 
aprendizagem ou 

Art. 29. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas em 
penitenciária, ou, à falta, 
em secção especial de 
prisão comum.
§ 2º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimento especial, 
ou, à sua falta, em seção 
adequada de penitenciária 
ou prisão comum, sujeitas 
a trabalho interno, 
admitido o benefício do 
trabalho externo.

Art. 30. O período inicial, 
do cumprimento de pena 
privativa da liberdade, 
consiste na observação do 
recluso, sujeito ou não a 
isolamento celular, por 
tempo não superior a três 
meses, com atividades que 
permitam completar o 
conhecimento de sua 
personalidade.
§1º. O recluso passará, 
posteriormente, a trabalhar 

Art. 33. A pena de 
reclusão deve ser cumprida 
em regime fechado, semi-
aberto ou aberto. A de 
detenção, em regime semi-
aberto, ou aberto, salvo 
necessidade de 
transferência a regime 
fechado. § 1º. Considera-
se: a) regime fechado a 
execução da pena em 
estabelecimento de 
segurança máxima ou 
média;
b) regime semi-aberto a 
execução da pena em 
colônia agrícola, industrial 
ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a 
execução da pena em casa 
de albergado ou 
estabelecimento adequado.
§ 2º. As penas privativas 
de liberdade deverão ser 
executadas em forma 
progressiva, segundo o 
mérito do condenado, 
observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as 
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paiz será condemnado a 
reclusão até trinta annos, si 
antes não readquirir os 
direitos de cidadão.
Art. 47. A pena de 
reclusão será cumprida em 
fortalezas, praças de 
guerra, ou 
estabelecimentos militares.
Art. 48. A pena de prisão 
com trabalho será 
cumprida em 
penitenciarias agricolas, 
para esse fim destinadas, 
ou em presidios militares.
Art. 49. A pena de prisão 
disciplinar será cumprida 
em estabelecimentos 
industriaes especiaes, onde 
serão recolhidos os 
menores até á idade de 21 
annos.

fica o recluso também
sujeito a isolamento 
durante o dia, por tempo 
não superior a três meses. 
§1º.O recluso passará, 
posteriormente, a trabalhar 
em comum, dentro do 
estabelecimento, ou em 
obras ou serviços públicos, 
fora dele.
§2º. O recluso de bom 
procedimento pode ser 
transferido para colônia 
penal ou estabelecimento 
similar: 
I - se já cumpriu metade da 
pena, quando esta não é 
superior a três anos; 
II - se já cumpriu um terço 
da pena, quando esta é 
superior a três anos. 
§3º. A pena de reclusão 
não admite suspensão 
condicional, salvo quando 
o condenado é menor de 
vinte e um anos ou maior 
de setenta, e a condenação 
não é por tempo superior a 
dois anos.

Art. 31. O condenado a 
pena de detenção fica 
sempre separado dos 
condenados a pena de 
reclusão e não está sujeito 
ao período inicial de 
isolamento diurno. 
Parágrafo único. O 
trabalho, desde que tenha 
carater educativo, pode ser 

aperfeiçoamento de ofício 
que lhe sirva de futuro, 
com meio de vida honesto.
§3º. O isolamento celular é 
obrigatório durante as 
horas do repouso noturno.
§4º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimentos especiais 
ou, na falta, em seção 
adequada de 
estabelecimento penal 
comum, com inteira 
separação da destinada aos 
homens.
§5º. Cumprem pena 
separadamente os menores 
de vinte e um anos, dos 
condenados adultos.

em comum dentro do 
estabelecimento em que 
cumpre a pena ou fora 
dele, na conformidade de 
suas aptidões ou ocupações 
anteriores, deste que haja 
compatibilidade com os 
objetivos da pena.
§2º. O trabalho externo é 
compatível com os regimes 
fechado, semi-aberto e 
aberto, desde que tomadas 
as cautelas próprias, contra 
a fuga e em favor da 
disciplina; os condenados 
que cumprem pena em 
regime fechado somente se 
dedicarão a trabalho 
externo em serviços ou 
obras públicas, sob 
vigilância do essoal 
penitenciário.
§ 3º.O trabalho do recluso 
será remunerado, 
aplicando-se o seu 
produto:a) na indenização 
dos danos causados pelo 
crime, desde que 
determinados 
judicialmente e não 
reparados por outros 
meios;b) na assistência à 
família, segundo a lei 
civil;c) em pequenas 
despesas pessoais;d)
ressalvadas outras 
aplicações legais, em 
depósito da parte restante, 
para constituição de 
pecúlio, em caderneta de 

hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso: a) o 
condenado a pena superior 
a 8 (oito) anos deverá 
começar a cumpri-la em 
regime fechado; b) o 
condenado não reincidente, 
cuja pena seja superior a 4 
(quatro) anos e não exceda 
a 8 (oito), poderá, desde o 
princípio, cumpri-la em 
regime semi-aberto; c) o 
condenado não reincidente, 
cuja pena seja igual ou 
inferior a 4 (quatro) anos, 
poderá, desde o início, 
cumpri-la em regime 
aberto.
§3º.A determinação do 
regime inicial de 
cumprimento da pena far-
se-á com observância dos 
critérios previstos no art. 
59 deste Código.
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escolhido pelo detento, na 
conformidade de suas 
aptidões ou de suas 
ocupações anteriores.

poupança da Caixa 
Econômica Federal, a qual 
lhe será entregue no ato de 
ser posto em liberdade.
§4º. A freqência a cursos 
profissionalizantes, bem 
como de instrução de 
segundo grau ou superior, 
fora da prisão, só é 
compatível com os regimes 
semi-aberto e aberto.
§5º. O condenado não 
perigoso, cuja pena não 
ultrapasse oito anos, 
poderá ser recolhido a 
estabelecimento de regime 
semi-aberto, desde o início, 
ou, se ultrapassar, após ter 
cumprido um terço dela em 
regime fechado.
I - Se a pena não for 
superior a quatro anos, 
poderá ser recolhido a 
estabelecimento de regime 
aberto, deste o início, ou,a)
se for superior a quatro até 
oito, após ter cumprido um 
terço em outro regime;b)
se for superior a oito, após 
ter cumprido dois quintos 
em outro regime. 
II - Observados os termos 
do caput deste artigo e os 
deste parágrafo, e guardada 
a separação dos presos 
provisórios, a pena poderá 
ser cumprida em prisão da 
comarca da condenação ou 
da residência do 
condenado.
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§6º.Deverão ser 
regulamentadas por lei 
local ou, à sua falta, por 
provimento do Conselho 
Superior da Magistratura 
ou órgão equivalente, as 
seguintes concessões a 
serem outorgadas pelo juiz, 
a requerimento do 
interessado, seu cônjuge ou 
ascendente, ou na falta 
desses, de descendente, ou 
irmão, ou por iniciativa de 
órgão para isso 
competente, ou, ainda, 
quanto às três primeiras, 
também de ofício:

I - cada um dos três 
regimes, bem como a 
transferência e o retorno de 
um para outro;
II - prisão-albergue, 
espécie do regime aberto;
III - cumprimento da pena 
em prisão na comarca da 
condenação ou da 
residência do condenado;
IV - trabalho externo;
V -frequência a curso 
profissionalizante, bem 
como de segundo grau ou 
superior, fora do 
estabelecimento;
VI - licença para visitar a 
família, em datas ou 
ocasiões especiais;
VII - licenças periódicas, 
combinadas ou não com as 
concessões dos incisos IV 
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e V deste parágrafo, para 
visitar a família e ir à sua 
igreja, bem como licença 
para participar de 
atividades que concorram 
para a emenda e 
reintegração no convívio 
social, aos condenados que 
estão em regime aberto e, 
com menos amplitude, aos 
que estão em regime semi-
aberto.

Regime fechado e semi-
aberto

Art. 45. A pena de prisão 
cellular será cumprida em 
estabelecimento especial 
com isolamento cellular e 
trabalho obrigatorio, 
observadas as seguintes 
regras: a) si não exceder 
de um anno, com 
isolamento cellular pela 
quinta parte de sua 
duração; b) si exceder 
desse prazo, por um 
periodo igual a 4ª parte da 
duração da pena e que não 
poderá exceder de dous 
annos; e nos periodos 
sucessivos, com trabalho 
em commum, segregação 
nocturna e silencio durante 
o dia.
Art. 46. O banimento 
privará o condemnado dos 
direitos de cidadão 
brazileiro e o inhibirá de 
habitar o territorio 
nacional, emquanto 
durarem os effeitos da 

Nada consta. Art. 29. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas em 
penitenciária, ou, à falta, 
em secção especial de 
prisão comum. 
§ 1º.O sentenciado fica 
sujeito a trabalho, que deve 
ser remunerado, e a 
isolamento durante o 
repouso noturno. 
§ 2º.As mulheres cumprem 
pena em estabelecimento 
especial, ou, à falta, em 
secção adequada de 
penitenciária ou prisão 
comum, ficando sujeitas a 
trabalho interno. 
§ 3°.As penas de reclusão e 
de detenção impostas pela 
justiça de um Estado 
podem ser cumpridas em 
estabelecimento de outro 
Estado ou da União.

Art. 30. No período inicial 
do cumprimento da pena 

Art. 37. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas, 
sempre que possível, em 
estabelecimentos 
separados ou em seções 
especiais do mesmo 
estabelecimento, e devem 
ser executadas de modo 
que exerçam sôbre o 
condenado uma 
individualizada ação 
educativa, no sentido de 
sua recuperação social.
§1º. O mínimo da pena de 
reclusão é de um ano e o 
máximo, de trinta anos; o 
mínimo da pena de 
detenção é de quinze dias, 
e o máximo, de dez anos.
§ 2º. O condenado é 
obrigado a trabalhar na 
medida de suas fôrças e 
aptidões. Exercido durante 
o dia e em comum, o 
trabalho é remunerado e 
deve obedecer à finalidade 
de proporcionar ao 

Nada consta. Art. 34.O condenado será 
submetido, no início do 
cumprimento da pena, a 
exame criminológico de 
classificação para 
individualização da 
execução. 
§1º. O condenado fica 
sujeito a trabalho no 
período diurno e a 
isolamento durante o 
repouso noturno. 
§2º.O trabalho será em 
comum dentro do 
estabelecimento, na 
conformidade das aptidões 
ou ocupações anteriores do 
condenado, desde que 
compatíveis com a 
execução da pena.
§3º.O trabalho externo é 
admissível, no regime 
fechado, em serviços ou 
obras públicas. 

Art. 35.  Aplica-se a 
norma do art. 34 deste 
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pena.
O banido que voltar ao 
paiz será condemnado a 
reclusão até trinta annos, si 
antes não readquirir os 
direitos de cidadão.
Art. 47. A pena de 
reclusão será cumprida em 
fortalezas, praças de 
guerra, ou 
estabelecimentos militares.
Art. 48. A pena de prisão 
com trabalho será 
cumprida em 
penitenciarias agricolas, 
para esse fim destinadas, 
ou em presidios militares.
Art. 49. A pena de prisão 
disciplinar será cumprida 
em estabelecimentos 
industriaes especiaes, onde 
serão recolhidos os 
menores até á idade de 21 
annos.
Art. 50. O condemnado a 
prisão cellular por tempo 
excedente de seis annos e 
que houver cumprido 
metade da pena, 
mostrando bom 
comportamento, poderá 
ser transferido para 
alguma penitenciaria 
agricola, afim de ahi 
cumprir o restante da pena.
§ 1º. Si não perseverar no 
bom comportamento, a 
concessão será revogada e 
voltará a cumprir a pena 
no estabelecimento de 

de reclusão, se o permitem 
as suas condições pessoais, 
fica o recluso também 
sujeito a isolamento 
durante o dia, por tempo 
não superior a três meses. 
§1º.O recluso passará, 
posteriormente, a trabalhar 
em comum, dentro do 
estabelecimento, ou em 
obras ou serviços públicos, 
fora dele.
§2º. O recluso de bom 
procedimento pode ser 
transferido para colônia 
penal ou estabelecimento 
similar: 
I - se já cumpriu metade da 
pena, quando esta não é 
superior a três anos; 
II - se já cumpriu um terço 
da pena, quando esta é 
superior a três anos. 
§3º. A pena de reclusão 
não admite suspensão 
condicional, salvo quando 
o condenado é menor de 
vinte e um anos ou maior 
de setenta, e a condenação 
não é por tempo superior a 
dois anos. 

condenado a 
aprendizagem ou 
aperfeiçoamento de ofício 
que lhe sirva de futuro, 
com meio de vida honesto.
§3º. O isolamento celular é 
obrigatório durante as 
horas do repouso noturno.
§4º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimentos especiais 
ou, na falta, em seção 
adequada de 
estabelecimento penal 
comum, com inteira 
separação da destinada aos 
homens.
§5º. Cumprem pena 
separadamente os menores 
de vinte e um anos, dos 
condenados adultos.

Código,caput, ao 
condenado que inicie o 
cumprimento da pena em 
regime semi-aberto.
§ 1º. O condenado fica 
sujeito a trabalho em 
comum durante o período 
diurno, em colônia 
agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar. 
§ 2º. O trabalho externo é 
admissível, bem como a 
freqência a cursos 
supletivos 
profissionalizantes, de 
instrução de segundo grau 
ou superior.
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onde sahiu.
§2º.  Si perseverar no bom 
comportamento, de modo 
a. fazer presumir emenda, 
poderá obter livramento 
condicional, comtanto que 
o restante da pena a 
cumprir não exceda de 
dous annos.

Regime aberto

Art. 46. O banimento 
privará o condemnado dos 
direitos de cidadão 
brazileiro e o inhibirá de 
habitar o territorio 
nacional, emquanto 
durarem os effeitos da 
pena.
O banido que voltar ao 
paiz será condemnado a 
reclusão até trinta annos, si 
antes não readquirir os 
direitos de cidadão.
Art. 47. A pena de 
reclusão será cumprida em 
fortalezas, praças de 
guerra, ou 
estabelecimentos militares.
Art. 48. A pena de prisão 
com trabalho será 
cumprida em 
penitenciarias agricolas, 
para esse fim destinadas, 
ou em presidios militares.
Art. 49. A pena de prisão 
disciplinar será cumprida 
em estabelecimentos 
industriaes especiaes, onde 
serão recolhidos os 
menores até á idade de 21 

Nada consta. Nada consta. Art. 37. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas, 
sempre que possível, em 
estabelecimentos 
separados ou em seções 
especiais do mesmo 
estabelecimento, e devem 
ser executadas de modo 
que exerçam sôbre o 
condenado uma 
individualizada ação 
educativa, no sentido de 
sua recuperação social.
§1º. O mínimo da pena de 
reclusão é de um ano e o 
máximo, de trinta anos; o 
mínimo da pena de 
detenção é de quinze dias, 
e o máximo, de dez anos.
§ 2º. O condenado é 
obrigado a trabalhar na 
medida de suas fôrças e 
aptidões. Exercido durante 
o dia e em comum, o 
trabalho é remunerado e 
deve obedecer à finalidade 
de proporcionar ao 
condenado a 
aprendizagem ou 

Nada consta. Art. 36.O regime aberto 
baseia-se na autodisciplina 
e senso de 
responsabilidade do 
condenado.
§ 1º.O condenado deverá, 
fora do estabelecimento e 
sem vigilância, trabalhar, 
freqentar curso ou exercer 
outra atividade autorizada, 
permanecendo recolhido 
durante o período noturno 
e nos dias de folga.
§2º.O condenado será 
transferido do regime 
aberto, se praticar fato 
definido como crime 
doloso, se frustrar os fins 
da execução ou se, 
podendo, não pagar a 
multa cumulativamente 
aplicada. 
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annos.
Art. 50. O condemnado a 
prisão cellular por tempo 
excedente de seis annos e 
que houver cumprido 
metade da pena, 
mostrando bom 
comportamento, poderá 
ser transferido para 
alguma penitenciaria 
agricola, afim de ahi 
cumprir o restante da pena.
§ 1º. Si não perseverar no 
bom comportamento, a 
concessão será revogada e 
voltará a cumprir a pena 
no estabelecimento de 
onde sahiu.
§2º.  Si perseverar no bom 
comportamento, de modo 
a fazer presumir emenda, 
poderá obter livramento 
condicional, comtanto que 
o restante da pena a 
cumprir não exceda de 
dous annos.

aperfeiçoamento de ofício 
que lhe sirva de futuro, 
com meio de vida honesto.
§3º. O isolamento celular é 
obrigatório durante as 
horas do repouso noturno.
§4º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimentos especiais 
ou, na falta, em seção 
adequada de 
estabelecimento penal 
comum, com inteira 
separação da destinada aos 
homens.
§5º. Cumprem pena 
separadamente os menores 
de vinte e um anos, dos 
condenados adultos.

Art. 38. A pena de 
reclusão não superior a 
dois anos pode ser 
substituída pela de 
detenção, desde que o réu 
seja primário e de bons 
antecedentes, e tenha 
realizado o ressarcimento 
do dano antes da sentença 
condenatória.

Regime especial

Art. 45. A pena de prisão 
cellular será cumprida em 
estabelecimento especial 
com isolamento cellular e 
trabalho obrigatorio, 
observadas as seguintes 
regras: a) si não exceder 
de um anno, com 
isolamento cellular pela 

Nada consta. Art. 29. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas em 
penitenciária, ou, à falta, 
em secção especial de 
prisão comum. 
§ 2º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimento especial, 

Art. 37. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas, 
sempre que possível, em 
estabelecimentos 
separados ou em seções 
especiais do mesmo 
estabelecimento, e devem 
ser executadas de modo 

Art. 29. A pena de 
reclusão e a de detenção 
devem ser cumpridas em 
penitenciária, ou, à falta, 
em secção especial de 
prisão comum. 
§ 2º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimento especial, 

Art. 37.As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimento próprio, 
observando-se os deveres e 
direitos inerentes à sua 
condição pessoal, bem 
como, no que couber, o 
disposto neste Capítulo.
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quinta parte de sua 
duração; b) si exceder 
desse prazo, por um 
periodo igual a 4ª parte da 
duração da pena e que não 
poderá exceder de dous 
annos; e nos periodos 
sucessivos, com trabalho 
em commum, segregação 
nocturna e silencio durante 
o dia.
Art. 46. O banimento 
privará o condemnado dos 
direitos de cidadão 
brazileiro e o inhibirá de 
habitar o territorio 
nacional, emquanto 
durarem os effeitos da 
pena.
O banido que voltar ao 
paiz será condemnado a 
reclusão até trinta annos, si 
antes não readquirir os 
direitos de cidadão.
Art. 47. A pena de 
reclusão será cumprida em 
fortalezas, praças de 
guerra, ou 
estabelecimentos militares.
Art. 48. A pena de prisão 
com trabalho será 
cumprida em 
penitenciarias agricolas, 
para esse fim destinadas, 
ou em presidios militares.
Art. 49. A pena de prisão 
disciplinar será cumprida 
em estabelecimentos 
industriaes especiaes, onde 
serão recolhidos os 

ou, à falta, em secção 
adequada de penitenciária 
ou prisão comum, ficando 
sujeitas a trabalho interno.

que exerçam sôbre o 
condenado uma 
individualizada ação 
educativa, no sentido de 
sua recuperação social.
§4º. As mulheres 
cumprem pena em 
estabelecimentos especiais 
ou, na falta, em seção 
adequada de 
estabelecimento penal 
comum, com inteira 
separação da destinada aos 
homens.

ou, à sua falta, em seção 
adequada de penitenciária 
ou prisão comum, sujeitas 
a trabalho interno, 
admitido o benefício do 
trabalho externo.
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menores até á idade de 21 
annos.
Art. 50. O condemnado a 
prisão cellular por tempo 
excedente de seis annos e 
que houver cumprido 
metade da pena, 
mostrando bom 
comportamento, poderá 
ser transferido para 
alguma penitenciaria 
agricola, afim de ahi 
cumprir o restante da pena.
§ 1º. Si não perseverar no 
bom comportamento, a 
concessão será revogada e 
voltará a cumprir a pena 
no estabelecimento de 
onde sahiu.
§2º.  Si perseverar no bom 
comportamento, de modo 
a fazer presumir emenda, 
poderá obter livramento 
condicional, comtanto que 
o restante da pena a 
cumprir não exceda de 
dous annos.

Direitos do preso

Nada consta. Nada consta. Nada consta. Nada consta. Nada consta. Art. 38. O preso conserva 
todos os direitos não 
atingidos pela perda da 
liberdade, impondo-se a 
todas as autoridades o 
respeito à sua integridade 
física e moral. 

Art. 40.A legislação 
especial regulará a matéria 
prevista nos arts. 38 e 39 
deste Código, bem como 
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especificará os deveres e 
direitos do preso, os 
critérios para revogação e 
transferência dos regimes e 
estabelecerá as infrações 
disciplinares e 
correspondentes sanções.

Trabalho do preso

Nada consta. Nada consta. Nada consta. Nada consta. Nada consta. Art. 39. O trabalho do 
preso será sempre 
remunerado, sendo-lhe 
garantidos os benefícios da 
Previdência Social.
Art. 40. A legislação 
especial regulará a matéria 
prevista nos arts. 38 e 39 
deste Código, bem como 
especificará os deveres e 
direitos do preso, os 
critérios para revogação e 
transferência dos regimes e 
estabelecerá as infrações 
disciplinares e 
correspondentes sanções.

Determina��o da pena

Art. 61. Nenhum crime 
será punido com penas 
superiores ou inferiores ás 
que a lei impõe para a 
repressão do mesmo, nem
por medo diverso do 
estabelecido nella, salvo o 
caso em que ao juiz se 
deixar arbítrio.

Art. 42. Compete ao 
juiz,atendendo aos 
antecedentes e à 
personalidade do agente, à 
intensidade do dolo ou 
grau da culpa, aos motivos, 
às circunstâncias e 
conseqências do crime:
I – determinar a pena 
aplicável, dentre as 
cominadas 
alternativamente;
II – fixar, dentro dos 
limites legais, a quantidade 
de pena aplicável.

Art. 52. Para fixação da 
pena privativa de 
liberdade, o juiz aprecia a 
gravidade do crime 
praticado e a
personalidade do réu, 
devendo ter em conta a 
intensidade do dolo ou 
grau da culpa, a maior ou 
menor extensão do dano 
ou perigo de dano, os 
meios empregados, o 
modo de execução, os 
motivos determinantes, as 
circunstâncias de tempo e 
lugar, os antecedentes do 

Art. 59. O juiz, atendendo 
à culpabilidade, aos 
antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às 
circunstâncias e 
conseqências do crime, 
bem como ao 
comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja 
necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do 
crime:
I – as penas aplicáveis 
dentre as cominadas;
II – a quantidade de pena 



179

réu e sua atitude de 
insensibilidade, 
indiferença ou 
arrependimento após o 
crime.

aplicável, dentro dos 
limites previstos;
III – o regime inicial de 
cumprimento da pena 
privativa de liberdade;
IV – a substituição da pena 
privativa de liberdade 
aplicada, por outra espécie 
de pena, se cabível.
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APÊNDICE E - FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA LEI Nº 7.210/1984178

178O fluxograma é uma versão adaptada de IBCCRIM (2002a).

Decisão

Ciência pela 
parte contrária

Impugnação 
pela parte

Tribunal

Início do cumprimento 
da pena

Ciência do MP e da 
Defesa

Término de 
cumpriment

o da pena

Homologação do 
cálculo da liquidação

Cumprimento 
da pena 
privativa de 
liberdade
Reclusão 
(regimes 
fechado, semi-
aberto, aberto)
Detenção 
(regimes 
fechado, semi-
aberto, aberto)

Cálculo da liquidação, 
detração, unificação

Cumprimento 
de sursis

N

S

Há recurso? Intercorrências

Progressão de regime

Regressão de regime

Livramento condicional

Indulto/comutação

Faltas disciplinares

Remição

Conversões

N

S

Há impugnação 
da liquidação?

Agravo em 
execução

Razões

Acórdão

Contrarrazões

Reforma do 
cálculo

Manutenção 
do cálculo

1

1
1. O exame criminológico deverá ser realizado, obrigatoriamente, nos 
condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado e, 
facultativamente, no regime semi-aberto. O momento da realização do 
exame criminológico é antes da aplicação da pena ou medida de segurança, 
apenas aos réus já condenados definitivamente.
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AP�NDICE F – QUADRO DE CONCESS�O DE DIREITOS SUBJETIVOS179

179 O quadro é uma versão adaptada e atualizada de IBCCRIM (2002c).

Direitos Prim�rio Reincidente em 
crime doloso

Hediondo Reincidente em 
crime hediondo

Efeitos

Progress�o de 
regime fechado 

para semi-aberto

Cumprimento de 
1/6 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
1/6 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
2/5 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
3/5 da pena mais 
mérito

Progressão para o 
regime semi-aberto

Progress�o do 
regime semi-
aberto para o 

aberto

Cumprimento de 
1/6 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
1/6 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
2/5 da pena mais 
mérito

Cumprimento de 
3/5 da pena mais 
mérito

Progressão para o 
regime aberto

Livramento 
condicional

Cumprimento de 
1/3 da pena mais 
prognóstico de não-
reincidência

Cumprimento de 
1/2 da pena mais 
prognóstico de não-
reincidência

Cumprimento de 
2/3 da pena mais 
prognóstico de não-
reincidência

Vedada a concessão Livramento 
condicional com 
período de prova

Indulto coletivo Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Perdão da 
pena/extinção da 
pena

Comuta��o 
coletiva

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Requisitos de 
acordo com o 
decreto anual 
presidencial de 
concessão

Diminuição do 
quantum da pena de 
acordo com o 
decreto presidencial

Remi��o 3 dias de trabalho 
ou estudo

3 dias de trabalho 
ou estudo

3 dias de trabalho 
ou estudo

3 dias de trabalho 
ou estudo

Diminuição de 1 dia 
de pena

Detra��o Tempo de prisão 
provisória

Tempo de prisão 
provisória

Tempo de prisão 
provisória

Tempo de prisão 
provisória

Desconto do tempo 
de prisão provisória 
na pena definitiva

Unifica��o art. 75 
CP

Soma das penas 
superar 30 anos

Soma das penas 
superar 30 anos

Soma das penas 
superar 30 anos

Soma das penas 
superar 30 anos

Unificação das 
penas em 30 anos, 
não servindo para o 
cálculo de 
benefícios

Unifica��o art. 71 
CP

Caracterização de 
crime continuado

Caracterização de 
crime continuado

Caracterização de 
crime continuado

Caracterização de 
crime continuado

Aplicação da pena 
de um dos delitos 
acrescidos de 1/6 a 
2/3


