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RESUMO 

 

Thiago Colnago Cabral. A valoração do exame criminológico e progressão de regime – 

Decisões de Execução Penal em Minas Gerais. 05/janeiro/2018. 326 folhas. Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 05/janeiro/2018. 

 

Apesar de a entrada em vigor da Lei n.˚ 10.792, de 2003, haver alterado substancialmente 

o regime jurídico das progressões de regime, afastando a obrigatoriedade da realização 

de exame criminológico, a jurisprudência fixou que a citada avaliação pode ser exigida, 

desde que mediante decisão judicial fundamentada. Apesar da consolidação de tal 

entendimento, são infindáveis as divergências quanto à valoração da perícia representada 

pelo exame criminológico para fins de progressão de regime e livramento condicional, 

notadamente em razão de tergiversações quanto ao escopo de cada uma das partes do 

laudo elaborado. A constatação do papel instrumental das avaliações no curso da 

execução, relativamente à individualização da pena se aplica ao exame criminológico 

para fins de apuração do requisito subjetivo à progressão de regime. A realização de 

pesquisa de campo demonstra a falta de critérios do Judiciário na valoração dos laudos 

periciais, contribuindo, à luz da revisão de literatura, ao estabelecimento de diretrizes à 

adequada valoração do exame criminológico para progressão de regime, consistentes 

fundamentalmente em métodos de apuração da satisfatoriedade da conduta do 

sentenciado no cumprimento da pena, de maneira a não incorrer em hipótese de Direito 

Penal do inimigo. 

 

 

Palavras-chave: Exame criminológico. Progressão de regime prisional. Valoração. 

Direito Penal do inimigo. Individualização da pena. 

 

 

 

 

  



  

 

ABSTRACT 

 

Thiago Colnago Cabral. The valuation of criminological examination and the progressive 

system – Minas Gerais trials. January 5, 2018. 326 pages. Master – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, January 5, 2018. 

 

 

The 10,792 Act have substantially altered the progressive system in Brazil removing 

criminological examination requirements. But the criminological examination could be 

demanded by the judge. Although this question doesn’t have any discussion, there are a 

lot of questions about the judicial evaluation regarding to the criminological examination 

due to the report’s debate. The clinical exams during the prison are instruments of 

punishment individualization the same way as the criminological examination for the 

progressive system. The use of the trial method show the judges deficiency understanding 

and evaluating the criminological examination of progressive system. So the purpose of 

this study to find proper methods to understand and to evaluate of the criminological 

examination. In this way the judges aren’t using the enemy law. 

 

 

Key words: Criminological examination. Progressive system. Valuation. Criminal law 

of the enemy. Individualization of the penalty. 
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Introdução 
 

O sistema prisional pátrio apresenta inúmeras mazelas debatidas por 

muitos há muito tempo, as quais têm por marca uma superlotação que inviabiliza as mais 

fundamentais atividades de classificação e separação dos sentenciados, prejudicando 

sobejamente o propósito de reintegração social e favorecendo o reingresso do egresso no 

cárcere. 

De modo paliativo, o Congresso Nacional deliberou, neste contexto difícil, 

por promulgar a Lei n.º 10.792, de 2003, cujo objetivo primeiro foi afastar a 

obrigatoriedade de realização de exame criminológico para obtenção de progressão de 

regime prisional, exigência constante da redação originária do art. 112 da Lei de 

Execuções Penais1-2. 

A lógica do legislador foi singela: se o exame criminológico, conquanto 

facultativo a teor da Lei de Execuções Penais, vinha sendo estabelecido como obrigatório 

pelo Poder Judiciário, contribuindo para a superlotação por configurar entrave à pronta 

obtenção de progressão de regime, promover-se-á alteração legislativa, afastando a 

previsão do exame. 

O objetivo da promulgação da Lei n.º 10.792, de 2003, se descortina, 

então, de modo muito evidente, tendo em vista que a supressão da previsão, mesmo 

facultativa do exame criminológico, serviria a uma suposta facilitação das progressões de 

regime tendente a combater a superlotação do sistema carcerário3. 

                                                           
1 Lei de Execução Penal, art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com 

a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quanto o preso tiver cumprido ao 

menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão. Parágrafo único. A 

decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame 

criminológico, quando necessário. (redação originária). 
2 Poder-se-ia invocar a redação do preceito para, objetando à assertiva, argumentar que o exame 

criminológico não era obrigatório para a progressão de regime, na redação originária da Lei de Execução 

Penal, especialmente porque seu art. 112, parágrafo único, é expresso ao apontar que a dita prova haveria 

de ser produzida “quando necessário”, o que denotaria sua facultatividade. Sobre a alegação, interessante 

julgado do Superior Tribunal de Justiça, ainda de 1991, ressalta que “o poder cautelar do juiz tem mantido 

a regra de condicionar a apreciação do pedido de progressão à realização do exame criminológico, 

aferidor das condições psicológicas do sentenciado tendo em vista o seu retorno gradativo ao convívio 

social” (STJ, RHC 1.185/RJ, Min. Edson Vidigal, DJ 26/08/91), o que atesta que, na realidade e a despeito 

de não haver exigência normativa, a progressão de regime prisional era condicionada de fato a um 

diagnóstico favorável do exame criminológico, por assim dizer. 
3 A causa real da superlotação carcerária no Brasil foi um processo crescente de endurecimento da 

legislação penal, adotado no contexto de guerra às drogas, desacompanhado de investimentos 

proporcionais no sistema prisional, o que fez com que fosse adjetivada como paliativa a medida adotada 
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À mingua do intento do legislador, estabeleceu-se na jurisprudência debate 

quanto à legalidade da imposição de exame criminológico para a progressão de regime 

após a edição da Lei n.º 10.792, de 2003, notadamente ao argumento de que o preceito 

não vedaria a realização da perícia, repercutindo-se na prática, não apenas nas progressões 

mas em outros tantos direitos subjetivos, tais como as saídas temporárias e o livramento 

condicional, fossem condicionados ao exame. 

Várias foram as críticas impostas à insistência do Poder Judiciário em 

condicionar direitos subjetivos à realização de exame criminológico após a edição da Lei 

n.º 10.792, de 2003, destacando-se a de que o exame configuraria reducionismo 

sociobiológico e uma ditadura do modelo clínico, transformando o juiz em mero 

homologador de laudos. 

Argumenta-se, ainda, que estaria sendo promovida aplicação do Direito 

Penal do inimigo, violando o devido processo legal, por inviabilizar tanto a defesa pessoal 

quanto a técnica, e a presunção de não culpabilidade, especificamente quanto à prognose 

criminal4. 

É verdade que a jurisprudência resolveu em parte a questão ao fixar que, 

em situações específicas e mediante fundamentação adequada, a exigência é legítima 

“pelas peculiaridades do caso”5. 

Logo, superada a discussão quanto à possibilidade de requisição judicial 

de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, ainda assim são 

corriqueiras críticas que desvirtuam por completo o exame criminológico e sua função na 

Execução Penal, lastreadas especialmente na formulação de conclusões infundadas 

acerca do prognóstico criminológico, sobretudo a respeito do risco de reincidência 

delitiva e da periculosidade do agente, cujo propósito exclusivo seria obstar o retorno à 

liberdade. 

Tal decorre, fundamentalmente, da indevida finalidade emprestada pelo 

intérprete a cada um dos elementos do exame criminológico (diagnóstico e prognóstico), 

                                                           
pela Lei n.º 10.792, de 2003. Sobre o tema, destaca-se obra organizada por Pedro Vieira e Vera Malaguti 

Batista sob o título “Depois do grande encarceramento” e publicada pela Revan. 
4 LOPES JÚNIOR, Aury.  A (im)prestabilidade jurídica dos laudos técnicos na execução penal.  In  Boletim 

IBCCrim,  São Paulo,  n.° 123,  fevereiro/2003. 
5 Súmula n.° 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em 

decisão motivada. 

Súmula Vinculante n.° 26 do STF. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 

hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n.° 8.072, 

de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 

criminológico. 
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representada especificamente pela apuração, notadamente a partir da prognose criminal, 

de uma suposta periculosidade do agente ou de sua tendência à reiteração criminal, 

invocadas, segundo aponta parte da doutrina, como fundamento ao indeferimento da 

progressão de regime. 

É justamente a confusão entre os elementos do exame criminológico, 

atribuída a várias decisões judiciais, que desvirtua, por completo, a aplicação da prova 

técnica na execução de penas, viabilizando conclusões indevidas a partir de fundamentos 

equivocados, com a nítida finalidade de obstar o acesso a regime mais brando. 

Vale dizer: o exame criminológico é elemento de fundamental importância 

para a Execução Penal, contudo, o mesmo não se presta a aferir periculosidade ou 

tendência criminal dos sentenciados, características cuja eventual constatação pouco ou 

nada poderão influir no cumprimento da pena privativa de liberdade. 

O referido problema já foi diagnosticado por Alvino Augusto de Sá: 

 

O problema oferecido pelo prognóstico criminológico, como parte 

integrante do exame criminológico, é que, pela expectativa e pela 

exigência do Judiciário e da própria lei (quando previsto em lei), ele 

deve se fazer em termos bastante específicos e oferecer uma boa dose 

de certeza sobre a probabilidade do comportamento criminoso se repetir 

ou não no futuro (…). Assim, de um lado, se essa dose de certeza sobre 

a probabilidade de ocorrência de um comportamento específico no 

futuro é enganosa – esse é o primeiro grande problema, já sobejamente 

comentado na literatura -, por outro lado, - e este é o outro problema – 

trata-se de uma manifestação técnica que, oferecendo um respaldo 

enganosamente seguro ao Judiciário, vai motivar e fundamentar 

decisões que são vitais para o examinando e toda sua família (SÁ, 2010, 

p. 8).  

 

Logo, se de um lado resta superada a discussão quanto à produção de 

exames criminológicos da Execução Penal, pendem, de outra banda, várias 

impropriedades e incertezas quanto aos critérios de sua valoração, que não apenas deve 

atender à finalidade da pena como também não pode consumar incursão no Direito Penal 

do inimigo. 

Ao ser valorado de modo equivocado, o exame criminológico abandona 

sua real, legítima e utilíssima atribuição de elemento formador da decisão judicial quanto 

à obtenção de benefícios prisionais, para resvalar em resquício do Direito Penal do autor, 

no seu viés Direito Penal do inimigo, já que atribui ilegitimamente a determinados 

sujeitos o estigma de inconvenientes à sociedade e, sob uma roupagem de legalidade, 

justifica seu encarceramento a despeito de atendidos os requisitos a direitos subjetivos. 
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Neste toar de ideais, padece de nítida ilegalidade o desvirtuamento que se 

tem operado na Execução Penal em relação à exigência do exame criminológico como 

condicionante à concessão de progressão de regime e de livramento condicional. 

O desvirtuamento em questão exsurge também em plano processual, isto 

é, na produção do citado elemento de convicção, notadamente atrelando sua realização à 

gravidade em abstrato do delito, a partir da qual se estabelece presumida periculosidade 

do agente, em contradição com o sistema vicariante6, abstraindo razões inerentes ao 

desenvolvimento do encarcerado durante a custódia7. 

A despeito destas constatações, carece a literatura técnica de estudo 

específico sobre o tema, notadamente abordando as condições à adequada valoração do 

exame criminológico. 

É justamente neste particular que se insere a temática proposta, referente 

aos critérios de valoração do exame criminológico para progressão de regime e 

livramento condicional, estabelecendo, neste sentido, as situações em que a citada perícia 

será ferramenta destinada à individualização da pena e não instrumento do Direito Penal 

do inimigo. 

O detalhamento de exemplo revela, claramente, a profundidade da 

temática proposta. 

                                                           
6 “A partir de 1984, a legislação penal não mais reconheceu o imputável como perigoso, mas somente os 

inimputáveis e semi-imputáveis. Com a reforma penal de 1984 (isto é, a Nova Parte Geral do Código Penal 

e a Lei de Execução Penal), não mais era cabível a aplicação concomitante da pena reclusiva e da medida 

de segurança, mas, para os imputáveis, somente a primeira, enquanto que, para os inimputáveis, somente 

a segunda, através do chamado sistema vicariante (...). O duplo binário implicava o reconhecimento da 

periculosidade nos imputáveis, isto é, de uma condição biopsíquica imanente do indivíduo, que o predispõe 

ao crime. Não mais reconhecida a periculosidade dos imputáveis, torna-se desarrazoado o duplo binário” 

(SÁ, Alvino Augusto de.  Criminologia Clínica e Execução Penal.  São Paulo:  RT,  p. 212). 
7 HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO CONCEDIDA PELO JUÍZO DAS 

EXECUÇÕES CRIMINAIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Com a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada 

pela Lei n.º 10.792/03, para a progressão de regime prisional basta atestado de bom comportamento 

carcerário, salvo quando o magistrado, com base nas peculiaridades concretas do caso, exigir a realização 

de exame criminológico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. A necessidade do exame criminológico 

não pode ser justificada apenas com base na gravidade em abstrato do delito, devendo haver, na decisão 

que a requer, demonstração, com base em dados concretos obtidos durante a execução da pena, de que 

referida perícia se faz mister ao processo de ressocialização do sentenciado. "Se o Magistrado singular não 

considerou necessário o exame criminológico, entendendo presentes os requisitos indispensáveis à 

progressão de regime, não pode o Tribunal a quo condicionar a concessão do benefício justamente à 

realização do referido exame". (STJ, HC 60181/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 

05/02/2007.) Ordem concedida para restabelecer a decisão monocrática que deferiu a progressão do 

Paciente para o regime prisional aberto. (STJ, HC 134967/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 01/02/2010) 
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Suponha-se laudo de exame criminológico para progressão de regime com 

o seguinte diagnóstico: “características de sujeito fechado em si, com campo psicológico 

muito limitado e com grande turbulência interna. Observou-se forte angústia, dificuldade 

de contato por excesso de afetividade e perda de controle dos impulsos do corpo (...) 

personalidade marcada pela elevada ansiedade e agitação internas, impulsividade e 

precária introjeção de normas e valores socialmente estabelecidos. Estas características 

aliadas à incapacidade de equacionar os problemas de uma forma civilizada, uma vez que 

o examinando provavelmente assimilou os conceitos de sociedade patriarcal por 

completo e sem críticas, foram alguns dos fatores que contribuíram para a sua conduta 

delituosa”. 

Em sede conclusiva, suponha-se ainda laudo assentando: “a constituição 

de uma família e em especial o processo de sublimação obtido no exercício religioso 

impediram o cometimento de novos desvios delituosos por parte do examinando. 

Observamos que a reclusão, ora vivenciada, vem contribuindo para o início da introjeção 

do temor à punibilidade e figura da autoridade, além do valor de uma atividade laborativa. 

Porém, o examinando apresenta condição de maneirismo prisional (dissimulação) e, 

portanto, aconselhamos um acompanhamento psicoterápico intensivo para auxiliá-lo no 

processo de ressocialização”. 

Suponha-se, então, que seja promovida valoração desfavorável ao 

sentenciado, negando ao mesmo progressão de regime tendo em vista seu campo 

psicológico muito limitado e as turbulências internas diagnosticadas, aos quais se somam 

forte angústia, dificuldade de contato, perda de controle dos impulsos do corpo, elevadas 

ansiedade e agitação e a precária introjeção de normas e valores. 

Neste cenário, podem ser suscitadas várias questões: as características 

dizem respeito a uma realidade do agente ao tempo da prática do delito ou se referem ao 

momento de realização do exame? Tais caracteres são passíveis de alteração ou são 

perenes na personalidade do sujeito? Além disto, é possível atrelar tais traços da 

individualidade ao requisito subjetivo à progressão de regime? Os citados traços de 

personalidade são ínsitos à individualidade do sujeito ou podem decorrer de outros 

fatores, como o próprio encarceramento? Conferir consequências processuais a 

determinados traços de personalidade retrata julgamento marcado pelo Direito Penal do 

inimigo? 

A proposta do presente estudo é, a partir do Direito Penal do inimigo e da 

finalidade da pena privativa de liberdade, estabelecer critérios para a valoração do exame 
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criminológico para fins de progressão de regime, definindo diretrizes que assegurem que 

sua utilização na Execução Penal não resvale em ilegalidade.  

O tema suscitado não diz respeito, então, à possibilidade de requisição da 

perícia, mas, na verdade, aos parâmetros que devem ser observados para que o exame 

criminológico não se revista de resquício do Direito Penal do inimigo, assumindo a 

legítima finalidade de assegurar a adequada individualização da pena na Execução Penal. 

É neste ponto que o estudo proposto assume importância, tendo em vista a 

relevância da fixação de diretrizes à adequada valoração do exame criminológico, sem 

incursão em Direito Penal do inimigo, o que permite extrair a relevância científica e social 

da temática. 

Não bastasse isto, a proposta em estudo é ainda imprescindível à 

compatibilização do uso corriqueiro do exame criminológico na Execução Penal e um 

modelo de terceira geração da Criminologia Clínica, abordado por Alvino Augusto de Sá, 

no seu Criminologia Clínica e Execução Penal, publicado pela Revista dos Tribunais, 

erigido à condição de referencial teórico do presente. 

Assim, pode ser sintetizado o problema de pesquisa: Quais os critérios de 

requisição e de valoração do exame criminológico, na Execução Penal, enquanto 

condicionante à obtenção de progressão de regime e livramento condicional? Quais são 

os parâmetros para que a dita perícia assuma a condição de ferramenta da 

individualização da pena e não configure incidência do Direito Penal do inimigo? 

Neste contexto, pode se estabelecer como objetivo geral a definição de 

critérios à adequada valoração do exame criminológico na Execução Penal, de forma a 

assegurar que a mesma seja feita de modo pertinente às finalidades da pena privativa de 

liberdade (integração harmônica do condenado – art. 1º da LEP). 

Delineiam-se, destarte, como objetivos específicos (a) delimitar a natureza 

do exame criminológico e suas finalidades na Execução Penal; (b) avaliar a exigência de 

exame criminológico à luz do devido processo legal, em seus enfoques material e 

processual, bem como quanto ao princípio do livre convencimento motivado; e (c) firmar 

diretrizes à valoração dos laudos de exames criminológicos na Execução Penal. 

A temática proposta se baseia essencialmente em pesquisa bibliográfica, 

sem prejuízo de que – especificamente no que diz respeito às hipóteses em que cabível a 

exigência de exame criminológico, à identificação de seus elementos e à sua valoração 

ordinária – seja utilizado método qualitativo, além do exame da jurisprudência. 
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O método qualitativo, a ser melhor detalhado em tópico específico, 

incidirá quanto à casuística acerca da diagnose e da prognose de exames criminológicos 

e das conclusões firmadas a partir das mesmas em processos judiciais, o que permitirá 

avaliar a valoração ordinariamente feita para fins de progressão de regime. 

A identificação das conclusões judiciais comumente firmadas a partir do 

exame criminológico para fins de concessão de benefícios na Execução Penal, servirá 

justamente ao estabelecimento de diretrizes que viabilizem que a dita valoração não 

incorra em Direito Penal do inimigo e atenda aos propósitos da pena privativa de 

liberdade. 

Para tanto, serão confrontadas situações concretas aferidas em exames 

criminológicos e nas decisões judiciais neles baseadas, com os fundamentos teóricos 

versados no presente estudo, permitindo que se identifiquem eventuais incursões no 

Direito Penal do inimigo e desvirtuamentos dos propósitos da Execução Penal, caracteres 

que maculariam a apreciação de direitos subjetivos. 

Neste escopo, será adotada metodologia de avaliação documental, 

especificamente de laudos de exames criminológicos e de decisões neles baseadas, 

escolhidos por método aleatório, originados das Varas de Execução Penal de Minas 

Gerais (critério territorial) e cuja produção tenha ocorrido entre 2011 e 2015 (critério 

temporal). 

A dita pesquisa terá o propósito de ilustrar a valoração atualmente 

emprestada pelo Poder Judiciário ao exame criminológico, observando-se a necessidade 

de indicação objetiva dos dados da respectiva execução, hábeis à demonstração da 

situação jurídica apreciada mas que não permitam a identificação do periciado. 

Neste contexto, deve ser sublinhado que não se propõe hipótese de 

pesquisa a ser confirmada ou infirmada pela pesquisa qualitativa, mas, na verdade, que o 

presente estudo, inovando quanto à produção bibliográfica existente quanto ao tema, se 

propõe a detalhar como e com base em que elementos o Poder Judiciário valora o exame 

criminológico para aferição do requisito subjetivo às progressões de regime.  

A partir desta apuração e sob o enfoque da individualização de penas e do 

Direito Penal do inimigo, será possível identificar critérios à adequada valoração do 

exame criminológico na Execução Penal. 

Quanto aos dados a serem apurados em cada execução, o exame estará 

afeto às suas diagnose e prognose, bem como às conclusões que o Poder Judiciário 

alcançou a partir do laudo. 
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Para este fim, há definição de critérios hábeis à classificação dos resultados 

a partir dos aspectos apontados pelo exame criminológico e decisões nele baseadas. 

Assim, será possível aferir, de um lado, a valoração habitualmente 

promovida com lastro em exames criminológicos na Execução Penal, confrontando-a 

com os critérios de valoração estabelecidos como adequados no presente estudo. 

Finalmente, há de ser destacado, se propõe neste estudo manifestação 

acerca do exame criminológico absolutamente diferenciada daquelas que, na maioria dos 

casos, campeiam a dogmática jurídica, porque calcada em pesquisa teórica e em estudo 

de campo. 
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1. Direito Penal do inimigo 

 

1.1. Colocação histórica 

 

Atualmente, especialmente após o advento da Revolução Francesa, a 

concepção vigente no mundo ocidental é de que homens e mulheres são iguais entre si, 

sem privilégios, distinções ou classificações, de modo que, entre si e perante o Estado, a 

todos é assegurada identidade de direitos e deveres, desde que em idêntica situação 

jurídica. 

A concepção corrente, então, é de que a identidade de direitos e obrigações 

seja da própria essência do Direito, enquanto instrumento de poder destinado à 

regulamentação das relações intersubjetivas. 

Merece ser sublinhado, por oportuno, haver sido feita expressa referência 

ao pensamento vigente no mundo ocidental ante o reconhecimento, cujo exame ultrapassa 

os limites deste estudo, de que, mesmo contemporaneamente, há inúmeros grupamentos 

sociais cujos estamentos ainda pressupõem certa gradação de direitos entre seus membros 

(v.g. o sistema de castas indianas, o tratamento à mulher em parte das sociedades 

muçulmanas etc), notadamente frente a constatação de que a sucessão das legislações não 

é uniforme e linear. 

A História retrata, neste cenário, inúmeras situações em que foram 

concebidas distinções ou níveis de direitos os quais, permitiam sob o arcabouço 

normativo então vigente, diferenciações entre cidadãos no que tange ao regime jurídico a 

eles aplicável. 

Na verdade, apreciação tecnicamente mais adequada do instituto revela 

que o cerne da distinção entre as pessoas remonta ao chamado status civitatis, que na 

concepção romana servia à definição de quem são os cidadãos e, por exclusão, daqueles 

que, por desprovidos desta característica, não comungavam da cidadania romana, 

conquanto se deva reconhecer a existência de estamento intermediário entre as citadas 

categorias8. 

                                                           
8 “O status civitatis como situação do cidadão dentro do sistema jurídico romano foi um dos principais 

instrumentos utilizados por Roma nas suas relações com o interior e com o exterior do povo romano, 

definindo quem é cidadão e, consequentemente, quem não é. Os não romanos são identificados como 
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O instituto do status civitas tem origem na separação que o Direito 

Romano fazia em relação ao chamado hostis, expressão reservada ao inimigo político, 

vale dizer, àquele que não comungava da comunidade romana9, ensejando que não fosse 

reconhecido qualquer direito quanto ao mesmo10. Por corolário, àquele que não era hostis, 

se assegurava o status civitas. 

É a partir da concepção de hostis que se estabelece a noção de ius civile, 

tendo em vista que no Direito Romano arcaico11 as prescrições normativas aplicavam-se 

exclusivamente aos cidadãos romanos, descendentes dos quirites, o que contribui para a 

configuração de um hostis, enquanto sujeito alheio ao ordenamento12. 

A referência histórica ao Direito Romano retrata, inegavelmente, o quão 

relevante foi a construção dos institutos jurídicos do ius civile e do hostis, especialmente 

sopesando o caráter expansionista da sociedade romana, o qual fazia com que seu 

cotidiano fosse marcado não apenas por batalhas mas, também, por uma convivência cada 

                                                           
latinos ou como peregrinos, denotando diferença de enquadramento em relação ao sistema jurídico 

romano. O status de latino apresenta peculiaridades e prerrogativas não estendidas aos peregrinos em 

geral, como a possibilidade de voto nas assembleias romanas, uma vez fixado o domicílio em Roma. Tais 

prerrogativas suscitam o debate na doutrina sobre o enquadramento dos latinos como estrangeiros, no 

sentido de estranhos ou externos em relação à cultura romana como um status intermediário entre 

cidadãos e estrangeiros” (DAL RI & DAL RI JÚNIOR,  2013,  p. 301). 
9 A visão de hostilidade com o estrangeiro, contudo, não foi perene na sociedade romana já que, em seu 

período inicial, “formado pela comunidade gentílica até a consolidação da civitas, entende-se que 

provavelmente não houve uma clara distinção do ponto de vista jurídico entre romano e não romano, sendo 

possível que este último viesse a fazer parte do ius. Recorda-se que a maior parte dos não romanos 

presentes neste período em Roma, são provavelmente pessoas de cultura latina e, consequentemente, têm 

comunhão cultural com os romanos (...). A abertura de Roma ao estrangeiro, fruto da cultura universalista, 

também presente no ius – e que facilitava a concessão da cidadania romana –, foi indicada por Lívio por 

meio do Asilo no Capitólio (Liv. 1,8,4) e da própria formação da cidade. Esta mesma, contudo, 

provavelmente foi modificada entre o final do reino e a metade da república. Observa-se tal fato devido à 

mudança no significado do termo hostis. Esse, inicialmente, significava estrangeiro, passando com o tempo 

a adquirir outro significado, ou seja, aquele de inimigo. Segundo De Martino, uma hipótese relativa a esta 

mudança é o longo período de guerras de expansão nas quais Roma esteve envolvida” (Ibid,  p. 307).  
10 Zaffaroni detalha que o hostis “era quem carecia de direitos em termos absolutos” (ZAFFARONI,  2013, 

p. 21). Já Dal Ri e Dal Ri Júnior pontuam que, “na sua origem, este conceito não apresentava conotação 

negativa, tratando apenas da constatação da não pertença de alguém à comunidade romana” (DAL RI & 

DAL RI JÚNIOR,  2013,  p. 306). 
11 Convém pontuar, com lastro nas lições de José Reinaldo de Lima Lopes, que se promove separação para 

fins didáticos da evolução do Direito Romano nos seguintes moldes: “a divisão tradicionalmente aceita da 

história do Direito Romano abrange o direito arcaico (desde a fundação presumida da cidade em 753 a.C. 

até cerca do segundo século antes de Cristo, ou seja, a adoção do processo formular e a atividade dos 

pretores). A seguir vem o período clássico, abrangendo a República tardia e indo até o Principado, antes 

da anarquia militar, ou seja, até pouco depois da dinastia dos Severos. Finalmente, o período tardio (pós-

clássico), já de ocaso da jurisprudência, no qual se tentará sobretudo organizar e salvar o material já 

produzido (século III d.C. ao fim do Império)” (LOPES,  2002,  p. 43).  
12 “Desde as primeiras fases do período arcaico, um dos elementos de mais forte caracterização do civis 

romano encontra-se no fato de se pertencer ou não a uma gens romana. Consideradas organismos 

anteriores e constituidores da civitas, a gens e a família assumiam a condição de pressupostos políticos e 

sociais de Roma” (DAL RI & DAL RI JÚNIOR,  2013,  p. 302). 
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vez mais próxima com as populações vencidas e seu intento de se livrar da dominação 

romana. 

Mais que isto, tal escorço histórico atesta que a concepção romana, 

conquanto estatuísse um regime jurídico diferenciado destinado a determinadas pessoas 

ou grupos de pessoas, não se dirigia especificamente ao exercício do poder punitivo 

estatal por meio da imposição de penas ou sanções. 

Com efeito, a distinção jurídica era muito mais ampla eis que em Roma 

estabeleciam-se determinados grupos que deixavam de ostentar a condição de cidadãos, 

de modo que a profundidade e as consequências jurídicas da medida superavam as 

referências puramente atinentes ao Direito Penal. 

O tema assume, entretanto, relevância atual justamente por haver 

permitido a construção de uma teoria jurídica que viabiliza, ao menos em tese e 

exatamente no âmbito do exercício do poder punitivo estatal, a instituição de um regime 

jurídico mais grave, um tratamento diferenciado, a determinados grupos de pessoas. 

Tal constatação lastreia, então, o uso da expressão Direito Penal do autor, 

de maior amplitude, notadamente por apontar para um tratamento jurídico diferenciado, 

no tocante ao exercício do poder punitivo estatal, em razão de características pessoais do 

sujeito tutelado, e não apenas com fundamento nos aspectos objetivos de sua conduta. 

Já a referência à figura do inimigo, construída a partir do conceito romano 

de hostis, está vinculada propriamente ao exercício específico do poder punitivo estatal 

pelo Direito Penal, dirigido a grupos de pessoas identificadas como inimigos sociais 

precisamente por seus comportamentos criminais13, o que repercute especificamente em 

um regime jurídico de maior severidade. 

Esta é a referência que vincula a figura do hostis do Direito Romano ao 

tratamento do inimigo no Direito Penal contemporâneo, eis que a este, tal como se 

operava com aquele na antiguidade, se nega a condição de cidadão, ainda que 

parcialmente, destituindo-o de determinados direitos e impondo ao mesmo regime 

jurídico diferenciado, em virtude de sua identificação como indesejável socialmente. 

                                                           
13 “A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em que o direito lhe nega sua 

condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto de ente perigoso ou daninho. Por mais que a ideia 

seja matizada, quando se propõe estabelecer a distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não pessoas), 

faz-se referência a seres humanos que são privados de certos direitos individuais, motivo pelo qual 

deixaram de ser considerados pessoas, e esta é a primeira incompatibilidade que a aceitação do hostis, no 

direito, apresenta com relação ao princípio do Estado de Direito” (ZAFFARONI, 2013, p. 18). 
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Nesta senda, Direito Penal do autor e Direito Penal do inimigo são 

expressões coincidentes no que se refere à definição normativa de regime jurídico 

diferenciado quanto a determinados grupos de agentes em razão de suas características 

pessoais, e não atreladas à sua conduta objetivamente considerada, sendo que a segunda, 

de modo mais expresso, faz direta referência à concepção estatal dos integrantes de tais 

grupos como inimigos sociais por suas incursões criminais. 

Logo, as expressões Direito Penal do autor e Direito Penal do inimigo 

guardam, respectivamente, a relação de continente e conteúdo. 

Interessante anotar que a expressão inimicus, muito mais próxima da 

noção que hoje se tem nas línguas de raiz latina, também era conhecida na Roma Antiga, 

mas referindo-se a desentendimento de ordem pessoal, e não institucional, como a figura 

do hostis. 

Na referida concepção, ao hostis, enquanto inimigo político alheio à 

comunidade romana, não se reconheciam direitos, conquanto a referida consequência 

jurídica tivesse gradações desde a Roma Antiga, eis que os hostis eram subdivididos em 

2 grandes eixos: o hostis alienigena e o hostis judicatus14. 

O hostis judicatus era aquele privado de todo e qualquer direito, excluído 

da sociedade e do convívio romano por deliberação do Senado, em razão de haver 

colocado em risco a segurança do Estado mediante conspiração ou traição. É evidente a 

constatação de que esta figura, que tinha por escopo permitir a aplicação das sanções 

próprias daqueles que não eram cidadãos, incabíveis ao cidadão romano, se dirigia 

basicamente aos inimigos e opositores dos ocupantes do poder. 

Já o hostis alienigena, invocado como fundamento central à construção 

teórica da figura do Direito Penal do inimigo, mantinha algum tipo de proteção por parte 

do ius gentium, próprio dos romanos, mas era privado de outros tantos direitos em razão 

                                                           
14 Eugenio Raúl Zaffaroni aponta que justamente estas classificações do hostis no Direito Romano serviram 

de “suportes posteriores a todas as subclassificações do hostis levadas em conta para o exercício 

diferencial do poder punitivo e racionalizadas pela doutrina penal” (ZAFFARONI,  2013,  p. 22). 
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de haver sido julgado insubordinado, indisciplinado ou simplesmente estrangeiro15, livre 

ou escravo de guerra16. 

Esta diminuta referência histórica ao hostis alienigena justifica sua 

invocação para a construção da teoria do Direito Penal do inimigo, notadamente porque 

à figura do inimigo, não se negam todos os direitos, conquanto se lhe estabeleça um 

regime jurídico diferenciado, especificamente em relação aos aspectos da tutela penal. 

Foi justamente este o fundamento teórico para, muito tempo depois, 

reconhecer a condição de não cidadão, privado portanto de determinados direitos, daquele 

que se revelava indisciplinado, insubordinado ou apenas inconveniente ao Estado, 

elemento essencial para a expansão de um poder ideológico17. 

Com efeito, sendo o Direito Penal faceta da soberania estatal, pelo que 

reflete invariavelmente os valores e interesses dos grupos dominantes, é inequívoca a 

constatação de que a identificação dos elementos indesejáveis e a definição de regime 

jurídico diferenciado a eles aplicável revela quadro de prevalência dos grupos dominantes 

na sociedade. 

Com a derrocada do Império Romano, o Direito dos reinos bárbaros 

ascendeu na Europa Continental, reforçando a noção de hostis, enquanto pessoa alheia ao 

ordenamento jurídico, notadamente porque o acervo normativo passou a se marcar pelo 

que José Reinaldo de Lima Lopes denomina “pessoalidade” (LOPES, 2002, p. 66), tendo 

em vista que a lei se aplicava conforme a etnia do interessado. 

                                                           
15 Especificamente quanto ao estrangeiro, Zaffaroni detalha que os mesmos eram considerados estranhos 

na civilização romana, verdadeiros “desconhecidos e, como todo desconhecido, inspiram desconfiança e, 

por conseguinte, tornam-se suspeitos por serem potencialmente perigosos. Não se compreende o 

estrangeiro porque não é possível comunicar-se com ele, visto que fala uma língua ininteligível: não há 

comunicação possível com o hostis. Para os romanos, todos os estrangeiros eram barbari, palavra tomada 

do grego que indicava o não-grego, de língua incompreensível, e que provém da raiz sânscrita baba-, 

próxima a balbucio e parlenda” (Ibid,  p. 23). 
16 A história da civilização romana, com sua expansão bélica por 3 continentes aliada à construção de 

verdadeiro exército de trabalhadores escravos, vencidos nas batalhas de ampliação do território, demonstra 

com muita clareza a construção jurídica criada quanto ao estrangeiro, que à vista do vencedor representava 

sempre um risco de rebeldia. 
17 “Esse formidável instrumento de verticalização social proporcionou às sociedades europeias uma férrea 

organização econômica e militar (e a homogeneidade ideológica) indispensáveis para o êxito do genocídio 

colonialista, ou seja, dotou-as de uma estrutura e de uma organização colonizadoras. Roma não teria 

logrado conquistar a Europa, nem a Europa teria conseguido conquistar a América e a África sem a 

poderosa verticalização interna que resultou da confiscação das vítimas como pretexto para vigiar, 

disciplinar e neutralizar os disfuncionais. Sem esse instrumento a Europa tampouco poderia ter controlado 

os países colonizados, onde impôs formas hierarquizantes próprias, para convertê-los em imensos campos 

de concentração, vale dizer, dotando-os de estruturas e organizações colonizadas” (Ibid,  p. 31). 
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Foi justamente o reforço histórico da figura do hostis, por influência do 

Direito dos Povos Bárbaros, que acabou por transmitir para as sociedades sucessivas a 

noção de inimigo traçada no Direito Romano. 

Com o advento da Idade Média, se constitui o que Shecaira denomina 

criminologia inorgânica (SHECAIRA, 2014, p. 73), especialmente a partir das obras de 

Santo Agostinho, revelando visão maniqueísta e de forte influência religiosa quanto à 

criminalidade, distinguindo as condutas em compatíveis ou incompatíveis com os 

propósitos de Deus. 

Sob este enfoque se reforça uma noção de inimigo, agora visto como 

aquele que não está com Deus18 e por esta razão incorre em práticas criminais, compondo-

a uma visão de tratamento da delinquência própria do Malleus maleficarum, de Jacob 

Sprenger e Heinrich Kramer, no sentido de incorreção perpétua do criminoso. 

Tal visão da criminalidade, ainda não propriamente criminológica, 

reforçou a identificação de fatores individuais, àquele tempo vinculados a dogmas 

religiosos, que causariam a incursão de determinados sujeitos na prática de delitos. 

Já ao tempo do Iluminismo, a manutenção desta concepção passou a ser 

permeada pela mudança de seu foco, desprendendo-se de concepções religiosas para 

assumir, definitivamente, aspecto científico, mais precisamente biológico. 

Nada mais óbvio, a propósito, do que a Idade das Luzes se dedicou à 

identificação das razões científicas do envolvimento de determinados sujeitos com 

práticas criminosas, estabelecendo, como consequência, um conjunto de características 

biológicas que acarretem na tendência delitiva de determinado sujeito. 

Tal concepção, que constituiu a chamada criminologia biologicista, 

ratificou a constituição da figura do inimigo, estabelecendo ligação entre o instituto 

romano e o mundo contemporâneo, especificamente ao reconhecer um pré-determinismo 

incontornável entre determinados fatores biológicos e a incursão criminal, enquanto 

símbolo do comportamento social indesejável. 

Esta fase da Criminologia se desenvolveu atrelada ao positivismo 

científico italiano, especialmente com os trabalhos de Lombroso, Garofalo e Ferri, dentre 

outros tantos, assim como mais tarde com a produção dos brasileiros Nina Rodrigues e 

Afrânio Peixoto. 

                                                           
18 Satã, em hebraico antigo, significava inimigo. 
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Neste momento histórico, os estudos estão focados na identificação de 

caraterísticas biológicas do indivíduo que repercutem no seu envolvimento com práticas 

criminosas, destacando-se a cranioscopia, a frenologia, a oftalmoscopia e a fisionomia. 

Sob este ponto de vista, a prática criminosa seria fruto de um pré-

determinismo biológico que não poderia ser vencido pelo sujeito, desassociada de 

quaisquer fatores sociais, que poderiam se prestar apenas como elementos 

desencadeantes19. 

Uma vez mais se reforça, agora sob o aspecto biológico, a figura do 

inimigo, já nesta quadra histórica tido como aquele que, por fatores biológicos 

incontornáveis, incorreria em práticas criminosas20. 

Inequivocamente, o aspecto biologicista da criminalidade alcançou seu 

ponto mais alto após a Primeira Guerra Mundial, chegando ao auge na instalação do 

nacional socialismo alemão do entre-guerras. 

Tal se operou inicialmente pelo projeto de lei alemão para tratamento dos 

chamados Gemeinschaftsfremde, ou não comunitários, no que se compreendiam toda 

sorte de marginalizados, desocupados, ladrões e fraudadores de pequena monta21. 

É justamente a referência aos não comunitários que ratifica a conformação 

moderna da figura do hostis do Direito Romano. 

                                                           
19 “O criminoso nato em ambos os sexos era considerado um espécime retardatário de formas que a 

humanidade já superara. Existem tais formas em face da existência do atavismo, em vista de certas 

anomalias anatômicas e psicológicas serem características desses criminosos. Por ser o delinquente um 

subtipo humano, seu estudo é prioritário, estado a análise do criminoso acima do relevo que se possa 

atribuir ao estudo de crime, abstratamente considerado. Lombroso afirmava que o mundo circundante era 

motivo desencadeador de uma predisposição inata, própria do sujeito em referência. Ele não nega os 

fatores exógenos, apenas afirma que estes só servem como desencadeadores dos fatores clínicos 

(endógenos). Para Lombroso, o criminoso sempre nascia criminoso. O positivismo lombrosiano é 

marcadamente de um determinismo biológico, em que a liberdade humana – o livre-arbítrio – é mera 

ficção” (SHECAIRA,  2014,   p. 93). 
20 “Para o positivismo, o inimigo ou estranho não era alguém assinalado como tal pelo poder, mas sim 

pela natureza, pretendendo deste modo a existência ôntica do inimigo; o estranho do positivismo não é um 

inimigo político no sentido de que assume esse caráter em função de um ato de individualização política 

ou de poder – diferentemente do que Carl Schmitt logo definirá –, mas sim um inimigo ôntico” 

(ZAFFARONI,  2013,  p. 93). 
21 O texto do projeto de lei de tratamento dos não-comunitários dispunha, em seu art. 1º, §1º: “És extraño 

a la comunidade: 1. Quien, por su personalidad o forma de conducción de vida, especialmente por sus 

extraordinarios defectos de comprensión o de carácter es incapaz de cumplir con sus propias fuerzas las 

exigencias mínimas de la comunidad del pueblo; 2. Quien: a) por una actitud de rechazo al trabajo o 

dissoluta lleva una vida inútil, dilapidadora o desordenada y con ello molesta a otros o a la comunidade, 

o por tendencia o inclinación a la mendicidad o al vagabundaje, al trabajo ocasional, pequenos hurtos, 

estafas u otros delitos menos graves, o en estado de embriaguez provoca disturbios o por estas razones 

infringe gravemente sus deberes asistenciales; o b) por su carácter asocial o pendenciero perturba 

continuamente la paz de la generalidade, o 3. Quien por su personalidade o forma de conducción de vida 

revela que su mente está dirigida a la comisión de delitos graves (delincuentes enemigos de la comunidade 

y delicuentes por tendencia)” (CONDE,  2004,  p. 193). 
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Não se pode deixar de perceber que, a este momento, a influência dos 

aspectos sociológicos da Criminologia já viabilizavam, apesar da forte referência ao 

biologicismo na definição do inimigo no ordenamento alemão, a inclusão de outros 

critérios, agora já não exclusivamente biológicos, no citado grupo. 

É singela, ainda, a percepção de que o projeto de legislação em questão, 

gestado na administração de Heinrich Himmler na Polícia do Reich, a famosa SS, refletia 

uma reação dos poderes estatais ao momento de crise vivido pela Alemanha22, 

objetivando de forma clara dotar a polícia de poderes fundamentais para guerra contra os 

inimigos externos e internos23, especificamente porque não se definia claramente o 

critério de identificação dos indesejáveis24. 

Esta referência histórica ratifica a concepção de que a figura do inimigo 

alcança, na sociedade contemporânea e em reflexo da posição da tutela penal enquanto 

ferramenta de salvaguarda dos valores e princípios das classes dominantes, todos aqueles 

que se revelam indesejáveis à sociedade. 

O dito projeto pretendia incrementar a seleção de raças, através de medidas 

de esterilização25 e de extermínio, além do controle mediante internação em campos de 

concentração de diferentes grupos de pessoas, essencialmente definidas como 

marginalizados sociais26. 

                                                           
22 A este tempo, a Alemanha, assim como a maior parte da Europa, vivia turbulência econômica reflexo da 

quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, além de verificar a falta de apoio popular aos poderes 

constituídos na chamada República de Weimar. Este cenário foi favorável à ascensão do Nacional 

Socialismo de Hitler e do Partido Nazista, bem como foi fundamental à sua ascensão ao poder, consumada 

em janeiro de 1933 com a nomeação de Hitler como chanceler. Pouco depois, em 1936, a Alemanha rompe 

os limites do Tratado de Versailles, firmado em razão da 1ª Guerra Mundial, e deflagra processo de 

rearmamento maciço, condição para o Blitzkrieg iniciado em 1939. 
23 Muñoz Conde, na interessantíssima obra Edmund Mezger y el Derecho Penal de su tiempo, aborda 

profundamente a contribuição de Mezger ao tratamento jurídico da figura do inimigo na legislação do 

Nacional Socialismo alemão, destacando que o projeto de tratamento dos não-comunitários gerou grandes 

debates no governo justamente em razão das rivalidades decorrentes do excesso de poderes que atribuía a 

Himmler e a Polícia do Reich. 
24 “Pero la esterilización de los asociales fue probablemente más lejos de lo que este Projecto de Ley y 

Mezger propugnaban. Ello se debió principalmente a la ambigüedad del concepto de asocial, que ni 

siquiera en el art.1 del Proyecto se definía con claridade, pero también a que esa ambigüedad 

probablemente había sido buscada de propósito para dejar en manos de la Polícia un poder discrecional 

tan grande que prácticamente le permitia hacer lo que le daba la gana” (CONDE,  2002,  p. 7) 
25 “Pero también dentro de la propia raza aria (deutschblütig), se incluyeron personas desprovidas de 

valor vital (lebensunwert), en el sentido que y alo habían definido Binding y Hoche en los años 20, es decir, 

estar aquejados de enfermedades mentales graves, o en situación terminal” (Ibid,  p. 1) 
26 O projeto de tratamento dos não-comunitários, em seu art. 1º, §6º, prescrevia as seguintes medidas 

aplicáveis aos citados sujeitos: “(1) Quien por repetida manifestación criminal, así como por cualquier 

otra forma de conducción de vida y por su personalidad revele una tendencia a hechos punibles graves, 

será castigado como delincuente enemigo de la comunidad a una pena de reclusión por tiempo 

indeterminado, en tanto no sea aplicable otra pena más grave o el sujeto deba ser entregado a la Policía. 

El Juez determinará en la condena la duración mínima de la reclusión, que no podrá ser inferior a cinco 

años. (2) El delicuente enemigo de la comunidad será condenado a la pena de muerte, si así lo requiere la 
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Na definição dos marginalizados sociais se inseriam todos aqueles que se 

revelavam inconvenientes na visão dos ocupantes do poder, tais como mendigos, 

desocupados, delinquentes sexuais, homossexuais e delinquentes habituais, além de 

sujeitos de origem étnica tida como subalterna27, pelo que Zaffaroni vincula este grupo a 

todos os “indesejáveis da má vida positivista” (ZAFFARONI, 2013, p. 107). 

Uma vez mais se ratifica o Direito Penal do inimigo como ferramenta que 

robustece o viés da tutela penal como instrumento ao exercício de imposição e 

prevalência dos valores e interesses dos grupos dominantes. 

A lei dos não comunitários, entretanto, não entrou em vigor, conquanto 

aprovada, em virtude do chamado golpe de 20 de julho de 1944, em que integrantes do 

próprio Partido Nazista, políticos e militares teriam confabulado a morte de Hitler. 

Equivocada, todavia, a ideia de que a proposta legislativa do Nacional 

Socialismo fosse desprovida de fundamentos jurídicos, dado seu lastro no caráter de 

prevenção geral da pena, grande preocupação da época com a criminalidade habitual, 

chamada por Muñoz Conde de incorregible28-29. 

Tanto assim que, ainda na República de Weimar, quando o Nacional 

Socialismo representava cerca de 3% dos votos do Reichstag (Parlamento alemão), foi 

apresentado projeto de Código Penal elaborado por Gustav Radbruch que previa uma 

custódia de segurança destinada à internação em centro de trabalho, após o cumprimento 

de pena e por tempo indeterminado, do delinquente habitual (Sicherungsverwahrung). 

                                                           
protección de la comunidad del pueblo o la necesidad de una expiación justa. (3) Si el Juez llega al 

convencimiento, de que del delincuente enemigo de la comunidad no puede esperarse su inserción en la 

comunidad del pueblo, lo pondrá como incorregible a disposición de la Policía” (CONDE,  2003,  p. 194). 
27 Anota Muñoz Conde que “La nueva Ley venía, pues, a culminar una política de depuración y selección 

racial, de limpieza étnica se hablaría hoy, que no sólo se dirigió contra los que no eran de raza aria, es 

decir, contra los judíos, y contra los gitanos (Sinti y Roma) y negros (Leyes de Nuremberg en 1935), sino 

también contra los pueblos extraños (fremdvölkisch), como los polacos (en 1940 se creó um Derecho penal 

especial para Polonia), ucranianos o rusos, y contra los asociales y demás extraños a la comunidade, que, 

aún siendo de raza aria (y en esto se diferenciaban de los grupos anteriores) no cabía incluir em el 

concepto de verdadero miembro de la comunidade alemana, por adolecer de algún defecto o tara 

hereditaria que los convertían em personas de menor valor” (Ibid,  p. 176). 
28 Sobre o tema, por todos, as palavras de Von Liszt: “La lucha contra la delincuencia habitual supone um 

exacto conocimiento de la misma. Hoy no disponemos de él. Se trata sólo de un eslabón, certamente del 

más importante y peligroso, de esa cadena de patologias sociales, que solemos denominar con el nombre 

genérico de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos géneros, alcohólicos, maleantes 

y gente del submundo en el sentido más amplio, degenerados anímica y corporalmente. Todos ellos 

constituyem el ejército de enemigos principales del orden social, entre los que los delicuentes habituales 

constituyen el Estado mayor” (apud CONDE,  2004,  p. 170).  
29 Interessante sublinhar que, com a industrialização e a urbanização da Europa, pela primeira vez a 

sociedade contemporânea se deparou com a reiteração delitiva em altos índices. 
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A medida, que não chegou a ser aprovada durante a República de Weimar, 

foi introduzida no ordenamento alemão com o Código Penal de 1934, quando já vigente 

o nacional socialismo. 

Esta realidade científica, que tratava grandes grupos sociais como hostis, 

já vigia na Alemanha e em outros tantos países europeus antes da ascensão de Hitler ao 

poder, tendo servido, então, de fundamento à adoção de medidas novas e mais incisivas30, 

inclusive em sociedades reconhecidas como berço das liberdades civis31, devendo ser 

destacada, todavia, que a proeminência do Direito Alemão foi fruto da evolução da 

matéria já tratada em inúmeras outras sociedades da época, tal como detalhou Muñoz 

Conde: 

 

... as construções jurídicas do nacional-socialismo não constituíram 

mais do que a radicalização levada até suas últimas consequências de 

concepções de diversas procedências ideológicas que estavam já 

bastante elaboradas e inclusive vinham sendo pratiadas em outros 

países antes do que na Alemanha nazista. Assim, por exemplo, 

precedentes da seleção racista levada a cabo pelos nazistas encontram-

se nas ideias evolucionistas do darwinismo social, nas teorias 

lombrosianas do delinquente nato, nas propostas eugênicas de Galton, 

nas leis de imigração norte-americana do início do século XX, nas 

esterilizações obrigatórias de doentes mentais e de portadores de 

doenças hereditárias nos países escandinavos e em alguns Estados dos 

Estados Unidos da América etc (CONDE,  2010,  pp. 101-102). 

 

Tal atuação se refletiu, ainda, nas colonizações ultramarinas, 

especialmente no período entre guerras, quando se colocavam frente a frente as figuras 

                                                           
30 “Una de las líneas más importantes del determinismo biológico se inicia en Inglaterra a mediados del 

siglo XIX: la vía fue inaugurada por Francis Galton y elaborada en lo que se llamó eugénicas o eugenesia 

(...). Es importante la preocupación que se manifiesta por los débiles mentales, los feeble-minded, 

categoria especialmente utilizada en el mundo anglosajón, sin definición estricta, que podia ser aplicada 

com facilidade a cualquier marginado. Estos – en definitiva los más dificilmente caracterizables como 

enfermos – eran considerados como los más peligrosos socialmente. A su vez, su detección como débiles 

mentales dependia, en la mayor parte de los casos, de su situación social, lo que convertia el problema 

circular: los vagabundos, prostitutas, etc., eran débiles mentales; los débiles mentales eran la mayor 

contribución a la vagância, prostitución y criminalidad en general. Em su Segregación, Galton aboga por 

la segregación de los débiles mentales, que, entre los locos, serían los elementos más peligrosos 

socialmente, porque caían facilmente en el crimen y la prostitución, y porque, por otro lado, era frecuente 

que no se notara com mucha claridad su alteración, de manera que podían reproducirse y contribuir a 

degenerar la sociedade con más facilidad ” (PELÁEZ,  1997,  pp. 426 e 429). 
31 Em 1921 foi aprovada em Washington lei de esterilização como “medida eugenésica y terapéutica”, 

destinada à esterilização de “los idiotas e imbéciles profundos, psicopatas, epilépticos, criminales 

reincidentes, degenerados Morales, pervertidos sexuales y de todos los individuos hospitalizados em 

establecimientos públicos cuya procreación parezca indeseable y su curación dudosa” (CONDE,  2002,  

p. 8). 



  

 24 

do colonizador europeu e do colonizado, no mais das vezes caracterizados por etnias 

diversas, trazendo a lume ainda as situações de mestiçagem32. 

Se, de um lado, coube ao Direito Romano instituir a figura do hostis 

enquanto sujeito privado de determinados direitos, coube, de outra banda, ao Direito 

Germânico a construção da dogmática que viabilizou a instituição e a manutenção, até os 

dias de hoje, de uma tutela penal diferenciada para pessoas e grupos de pessoas tidas por 

indesejáveis. 

O detalhamento da evolução legislativa do tema na Alemanha do entre-

guerras tem, inequivocamente, a importância de apontar, no enfoque jurídico científico, 

os argumentos dogmáticos que se prestaram a lastrear a construção de uma doutrina atual 

do tratamento jurídico diferenciado a determinados cidadãos ou grupos de cidadãos no 

âmbito criminal. 

Foi a ciência jurídica alemã quem permitiu, a partir da figura do hostis do 

Direito Romano, o reconhecimento de um tratamento diferenciado a determinados 

grupos, em razão de suas características pessoais, o que legitimou, dentre outras tantas 

figuras jurídicas, a instituição das medidas de segurança para tratamento dos 

inimputáveis33. 

A construção da noção do inimigo no âmbito do Direito Penal, enquanto 

tratamento destinado aos sujeitos não adaptados ao modelo de vida vigente conforme os 

padrões dominantes, encontrou fundamento filosófico em Carl Schmitt, especificamente 

em sua noção de que os conflitos seriam próprios da natureza humana, cabendo à 

racionalidade a construção de uma ordem tal que permita a superação dos conflitos, ao 

menos no seu âmbito de incidência34. 

Seria justamente esta ordem racional, não universal, que serviria de 

fundamento à linguagem moral definidora das noções de bom e mau e, assim, de amigo 

                                                           
32 “Como os mestiços eram menos domesticáveis que os nativos puros, desestimulou-se a mestiçagem 

(apartheid) e os mestiço existentes foram considerados desequilibrados (degenerados morais). O discurso 

penal tratou os nativos como inimputáveis (assimilando-os lombrosianamente às crianças e aos selvagens) 

e os mestiços como loucos morais em potencial. Deste modo, racionalizava-se sua exclusão e convertiam-

se os mais rebeldes em inimigos (selvagens, inimigos da civilização, do progresso, etc.)” (ZAFFARONI,  

2013,  p. 50) 
33 Tanto assim que, referindo-se a Von Liszt, adverte Zaffaroni: “Deste modo, por iniciativa de um dos 

mais destacados autores alemães do século passado, ficaram claramente estabelecidos dois tratamentos 

penais bem diferenciados: (a) um para os infratores que pertencem às camadas socialmente aptas para a 

convivência e (b) outro para aqueles que não pertencem a elas. Os primeiros são retribuídos com uma 

pena desproporcional e indeterminada (medida), conforme a exigência de incapacitação sustentada por 

Von Liszt e racionalizada por Stooss” (Ibid,  p. 101). 
34 SCHMITT, Carl.  O conceito de político.  Rio de Janeiro:  Vozes,  1992,  p. 31. 
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e inimigo, o que ostenta o reflexo de justificar o uso da força contra o opositor, em 

salvaguarda do interesse justo segundo os padrões morais daquele âmbito. 

Com o surgimento do Estado, assume ele a gestão dos interesses e valores 

justos, o que lhe atribui a função de combate aos inimigos dos aderentes àquele padrão 

moral, inclusive com o uso da força e mediante a definição de estados de exceção35. 

No enfoque do contratualismo de Rousseau, a violação à lei por parte de 

membro social consumaria lesão à coletividade, autorizando excepcionalmente a 

exclusão do dissidente do grupo social36. 

Na obra de Jakobs37, a referida visão é mais elaborada, até mesmo por não 

ter sido objeto de apreciação específica por Rousseau, permitindo concluir que, à margem 

do Direito Penal, dirigido apenas com o escopo de atender a expectativas quanto ao 

cumprimento das normas, o Direito Penal do inimigo estaria dirigido para prevenir a 

coletividade de eventos futuros e danosos perpetrados por sujeitos que, por suas condutas 

e hábitos, tenham se afastado de sua condição de cidadão. 

Com a queda do muro de Berlim, signo maior de uma distinção de regimes 

econômico-políticos na atualidade, seguida da globalização e da primazia dos Estados 

Unidos da América na gestão dos assuntos de política internacional, houve uma mudança 

de foco das atividades policiais no mundo contemporâneo, definindo-se o combate ao 

tráfico de entorpecentes como o objetivo central de toda atividade de controle social. 

Este o germe da reconfiguração do inimigo no mundo contemporâneo. 

A concepção de um regime jurídico diferenciado em relação a 

determinados sujeitos foi, mais recentemente, objeto de nova abordagem jurídica, 

cunhada especialmente a partir da obra de Silva Sanchez38. 

Na referida construção, não estariam configurados propriamente regimes 

jurídicos diferenciados mas, na verdade, distintas formas de atuação normativa do Direito 

Penal, denominadas velocidades. Assim, configuradas hipóteses diferenciadas de lesão 

ou ameaça a bens jurídicos, seriam acionadas formas específicas de atuação do Direito 

Penal, o que revelaria justamente as distintas velocidades da tutela penal. 

                                                           
35 AGAMBEN, Giorgio.  Estado de Exceção.  São Paulo:  Boitempo,  2004,  p.18. 
36 ROUSSEAU.  Do contrato social.  São Paulo:  Martin Claret,  2013. 
37 JAKOBS, Gunther & MELIÁ, Manual Cáncio.  Direito Penal do Inimigo.  6.ed.,  Porto Alegre:  Livraria 

do Advogado,  2015.     
38 SANCHEZ, Jesús Maria Silva.  La expansión del Derecho Penal – Aspectos de la política criminal 

en las sociedades postindustriales.  Montevideo:  B. de f. de Montevideo,  2011. 
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Ultrapassam os limites do presente estudo uma definição clara da 

motivação pela qual o tráfico de entorpecentes passou a ser reconhecido como o maior 

problema social, no tocante à segurança pública, na sociedade contemporânea, entretanto, 

ainda assim, é viável perceber que tal redefinição de prioridades foi fundamental à 

designação de um novo inimigo, conformado no contexto de uma sociedade de valores 

fluidos39 e marcada por uma constante insegurança40. 

Pertinente, entretanto, registrar que a constante invocação de uma situação 

de urgência, característica de uma sociedade pós-moderna, acaba se prestando justamente 

ao exercício de autoritarismo no sistema penal41, especialmente mediante medidas 

legislativas de estabelecimento de um regime jurídico diferenciado em relação a 

determinados grupos de indivíduos. 

Em dado momento, portanto, a definição do inimigo foi dirigida ao tráfico 

de entorpecentes, definindo-se uma guerra do Estado contra os envolvidos nos citados 

delitos, a qual foi atribuída por Zaffaroni à pressão exercida pelos Estados Unidos da 

América em relação às ditaduras militares do século XX na América Latina42. 

Tal posição, todavia, não reservou exclusividade aos envolvidos com a 

mercancia de entorpecentes, especialmente após os ataques terroristas de 11 de setembro 

de 2001, à cidade de Nova Iorque. 

A dita ocorrência, seguida de outros tantos ataques a países ocidentais por 

grupos terroristas, acirrou e, sobretudo, reacendeu medidas de tratamento jurídico 

diferenciado a determinados grupos de cidadãos, trazendo à baila com grande ênfase a 

temática referente ao Direito Penal do inimigo43. 

As circunstâncias que permeiam a atuação do Direito Penal do inimigo 

reforçam a formação, na psique coletiva, da importância de um tratamento diferenciado, 

                                                           
39 BAUMAN, Zygmund.  Modernidade líquida.  São Paulo: Zahar,  2001. 
40 BECK, Ulrich.  Sociedade de risco.  2.ed.,  São Paulo:  Editora 34,  2011. 
41 MOCCIA, Sergio.  La perenne emergenza.  Napoli:  Edizioni Scientifiche Italiane,  2011. 
42 “Nos anos 80 do século passado toda a região sancionou leis antidrogas parecidas, em geral por pressão 

da agência estadunidense especializada, configurando uma legislação penal de exceção análoga à que 

antes havia sido empregada contra o terrorismo e a subversão. Estas leis, que em sua maioria permanecem 

em vigor, violaram o princípio da legalidade, multiplicaram verbos conforme a técnica legislativa norte-

americana, associaram participação e autoria, tentativa, preparação e consumação, desconheceram o 

princípio da ofensividade, violaram a autonomia moral da pessoa, apenaram enfermos e tóxico-

dependentes etc. No âmbito processual, foram criados tribunais especiais, introduzidos elementos 

inquisitoriais como o prêmio ao delator, a valorização do espião, do agente provocador, das testemunhas 

anônimas, dos juízes e fiscais anônimos etc” (Zaffaroni, 2013,  p. 52). 
43 “No dia 11 de setembro de 2001, esse sistema penal encontrou um inimigo de certa substância no 

chamado terrorismo. Ao mesmo tempo, tomou emprestada a prevenção do discurso penal legitimamente e 

pretendeu apresentar a guerra contra o Iraque como preventiva. Como nunca antes, fica evidente a 

identidade do poder bélico com o poder punitivo na busca desesperada do inimigo” (Ibid,  p. 65). 
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vale dizer, mais rigoroso, para aqueles que são considerados hostis na modernidade, em 

prol de se emprestar maior segurança à coletividade sob a título de uma paz social 

duradoura e perene, conforme detalha Alvino Augusto de Sá: 

 

Na busca de uma pretensa paz social, ao defender os direitos do 

indivíduo, direitos aos seus bens e à plena liberdade (na linha do Estado 

liberal, criticado por Schmitt), identifica-se com a vítima do crime e 

transforma o inimigo da vítima (inimicus) em inimigo coletivo (hostis), 

cuja violência deve ser combatida a todo custo e com todo rigor. É a 

guerra contra a guerra, violência contra a violência. O Estado usa 

instrumento aparentemente legais para punir o inimicus, o criminoso de 

uma só vítima (...) o julgamento público passa a sentir o indivíduo 

criminoso como um ser diferente dos demais membros da sociedade, 

como um ser estranho, pertencente a outro grupo, como um ser 

alienígena, estrangeiro, ameaçador. Ocorre o processo migratório do 

hostis judicatus para o hostis alinigena (SÁ,  2012, pp. 218/220). 

 

Certo é, todavia, que a despeito das construções jurídicas acerca da 

admissibilidade da imposição de tratamento jurídico diferenciado entre cidadãos e grupos 

de cidadãos, no qual se destaca a recente construção de Silva Sanchez quanto às 

velocidades do Direito Penal, sua instituição contraria, ao menos em certo aspecto, dogma 

fundamental do ordenamento, consistente na premissa da igualdade de seres humanos em 

dignidade e direitos, estabelecida no art. 1º da Declaração Universal de Direitos 

Humanos44. 

Tanto assim que Eugenio Raúl Zaffaroni se posiciona sobre o tema 

advertindo que: 

 

Nossa tese é que o inimigo da sociedade ou estranho, quer dizer, o ser 

humano considerado como ente perigoso ou daninho e não como pessoa 

com autonomia ética, de acordo com a teoria política, só é compatível 

com um modo de Estado absoluto e que, consequentemente, as 

concessões do penalismo têm sido definitivamente, obstáculos 

absolutistas que a doutrina penal colocou como pedra no caminho da 

realização dos Estados constitucionais de direito (ZAFFARONI,  2007,  

p. 12). 
 

Neste contexto, é de se concluir que a imposição de regime mais grave, 

por si só, não reflete em exercício inválido do Direito Penal do inimigo, desde que 

fundada em razões objetivas. 

                                                           
44 Art. 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade”. 
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A solução será distinta, todavia, na hipótese de a imposição de regime 

diferenciado, especificamente mais grave, com lastro em características subjetivas, eis 

que se terá, na espécie, violação direta do dogma da isonomia. 

Estas colocações permitem, então, definir que o Direito Penal do inimigo, 

por si só, não revela violação aos Direitos Humanos, notadamente quando o tratamento 

jurídico diferenciado estiver calcado em critérios objetivos fundados na conduta do autor 

do fato delitivo (ex. definição de delitos mais graves, estabelecimento de condições 

diferenciadas de cumprimento de pena), eis que neste contexto ter-se-á implementação 

do princípio da individualização da pena, seja em seu aspecto legislativo, seja no âmbito 

judiciário. 

A hipótese, porém, será distinta quando a instituição de tratamento jurídico 

diferenciado redundar na negação de direitos fundamentais a todos assegurados, tal como 

se verificou, por exemplo, nas custódias sem acusação promovidas em Guantánamo. 

Nestas hipóteses, o tratamento jurídico diferenciado incorrerá em 

subjetivismo, este sim incompatível com a igualdade e a dignidade próprias da condição 

humana, conquanto se deva, para fins de retidão, acentuar que o posicionamento de 

Jakobs quanto ao tema se restrinja a descrever a realidade que constata em vários regimes 

normativos contemporâneos. 

Tal premissa permite, assim, identificar a eleição de referenciais teóricos 

na obra de Gunther Jakobs e Manoel Câncio Melliá, publicada no Brasil sob o título 

Direito Penal do Inimigo, assim como nos textos do argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, 

especificamente no livro O inimigo no Direito Penal. 

É certo que as referidas produções apresentam oposições frontais de 

grande importância, contudo, ainda assim, não há como deixar de perceber que as 

abordagens que fazem do Direito Penal do inimigo são estruturalmente idênticas. 

A partir das referidas concepções históricas, intimamente ligadas com a 

formação do estágio atual da teoria do Direito Penal do inimigo, que o presente estudo 

tem o propósito de situar o exame criminológico e, sobretudo, a valoração que o Judiciário 

faz do respectivo laudo para fins de progressão de regime e de livramento condicional, 

aferindo, de um lado, sua natureza jurídica e seu escopo enquanto elemento submetido à 

avaliação judicial, e, de outro, identificando diretrizes a sua adequada e legítima 

apreciação por parte dos juízes de modo a resguardar os direitos individuais dos cidadãos 

encarcerados. 
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1.2. O Direito Penal do inimigo no Direito Comparado e na legislação 

nacional 

 

Em primeiro plano, deve ser anotado que o propósito do presente tópico é 

tão somente indicar hipóteses, no ordenamento brasileiro e no Direito Comparado, de 

adoção de institutos próprios do Direito Penal do inimigo, até mesmo em virtude dos 

objetivos gerais e específicos do presente estudo, de maneira que foge ao escopo deste 

estudo um aprofundamento mais efetivo quanto às hipóteses a seguir descritas. 

Feita esta anotação, deve ser sublinhado que a introdução do Direito Penal 

do inimigo se opera45, dentre outras medidas, mediante antecipação do momento de 

consumação do delito, especialmente abarcando atos preparatórios; pela desproporção 

das consequências jurídicas da conduta representada por penas incompatíveis com a lesão 

realmente perpetrada ao bem jurídico tutelado; e pela redução de garantias processuais46. 

Tais providências viabilizam considerável aumento do âmbito de atuação 

punitiva do Direito Penal, em nítido enfraquecimento ao princípio da fragmentariedade 

ou da intervenção mínima, segundo os quais a atuação repressiva do Direito Penal haverá 

de ser sempre excepcional e pontual, quando inviável a atuação estatal sob outro viés. 

Interessante sublinhar, como feito por Alamiro Velludo, que a amplitude 

das definições típicas, um dos reflexos da influência do Direito Penal do inimigo, é 

consequência direta de uma nova configuração da tutela penal própria da condição da 

sociedade contemporânea. 

A partir do momento em que se analisa a alteração das configurações do 

tipo penal na sociedade de risco, vista como um caminho de normatização crescente, isto 

                                                           
45 Dentre muitos, a referência é feita com insistência por Muñoz Conde, no seu De la tolerancia cero al 

Derecho Penal del enemigo. 
46 Zaffaroni acrescenta que, no âmbito da dogmática penal, o avanço do Direito Penal do inimigo em relação 

ao que ele denominada Direito Penal liberal se opera mediante a “imputação jurídica conforme critérios 

que são independentes da causalidade; da minimização da ação em benefício da omissão, sem que 

interesse o que o agente realmente faça, a não ser o dever que tenha violado; da construção do dolo sobre 

a base do simples conhecimento (teoria do conhecimento), que lhe permite abarcar campos antes 

considerados próprios da negligência; da perda de conteúdo material do bem jurídico, com os 

consequentes processos de clonação que permitem uma nebulosa multiplicação de elos; do cancelamento 

da exigência de lesividade conforme a multiplicação de tipos de perigo sem perigo (perigo abstrato ou 

presumido); da lesão à legalidade mediante tipos confusos e vagos e a delegação de função legislativa 

penal, sob o pretexto das chamadas leis penais em branco” (ZAFFARONI,  2013,  p. 15). 
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também passa a implicar na forma de inserção deste tipo penal aberto num sistema mais 

abrangente, de Direito Penal também aberto. Aliás, a compatibilidade do tipo e do sistema 

abertos é que garante as decisões jurídicas racionais, fechando o espaço para as 

arbitrariedades tão indesejáveis. Se a normatização do tipo é acompanhante da 

normatização do sistema, o âmbito penal supera o positivismo (tecnicista ou 

neokantiano), mas, ao mesmo tempo, mantém sua previsibilidade em outros parâmetros. 

(SALVADOR NETTO, 2006, p. 134). 

É muito comum, a propósito, neste cenário, a afirmação de que as medidas 

típicas de introdução do Direito Penal do inimigo no ordenamento acabam se dirigindo a 

grupos sociais restritos, representado por agentes envolvidos nas condutas que são objeto 

do respectivo acervo legislativo (v.g. traficantes), o que faz com que se lhe atribua aspecto 

puramente subjetivo. 

Com fundamento nesta alegação se atribui ao Direito Penal do inimigo o 

caráter de direcionamento da repressão a grupos específicos, e não à tutela geral de 

determinadas condutas. 

Tidas as citadas premissas, debruça-se doravante ao exame de figuras 

identificadas habitualmente como características do Direito Penal do inimigo. 

Com olhos postos, primeiro, no Direito Comparado, é de se reconhecer a 

incidência do Direito Penal do inimigo na promulgação do US Patriot Act47, dos Estados 

Unidos da América, pelo então Presidente George W. Bush, em 26 de outubro de 2001, 

vale dizer, 5 semanas após o ataque de 11 de setembro de 2001. 

O referido diploma normativo estabelece severas restrições ao sigilo de 

comunicações e ao direito de liberdade nas hipóteses de suspeição de vinculação com o 

terrorismo, admitindo, inclusive, detenções sem acusações formais, tais como aquelas 

noticiadas em relação à prisão de Guantánamo48. 

Aqui, a feição do inimigo no Direito Penal se revela em norma típica de 

direito processual, restringindo direitos fundamentais para assegurar aprisionamentos 

baseados em suspeições sem qualquer lastro em acusação formal, premissa de qualquer 

regime processual democrático contemporâneo. 

                                                           
47 Disponível em https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf. 

Consultado em 29 de out de 2017. 
48 Dentre outras tantas obras produzidas sobre o tema, muito valiosa a produção de Amitai Etzioni: How 

Patriotic is de Patriot Act? Freedom versus security in the age of terrorism.  New York:  Routledge,  

2004. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf


  

 31 

A tutela jurisdicional das referidas situações foi, já em 2012, no governo 

Obama, reforçada pelo National Defense authorization act (NDAA)49, especificamente na 

seção denominada Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, na qual se 

estabelece a autorização para que as Forças Armadas façam a detenção de qualquer 

cidadão, mesmo americano, suspeito de terrorismo, independentemente de qualquer 

intervenção do Judiciário e de observância ao devido processo legal50. 

Fica, a partir de então, estabelecida restrição ainda mais severa à cláusula 

de reserva de jurisdição, uma vez mais em prejuízo a direitos fundamentais. 

O NDAA traz, ainda, a lume questão absolutamente pertinente à 

delimitação do campo de incidência do Direito Penal do inimigo, ordinariamente tratado 

como puramente subjetivo pela doutrina, eis que é expressamente estabelecida a aplicação 

do tratamento jurídico diferenciado ao cidadão nato suspeito de envolvimento com o 

terrorismo. 

Já no Direito continental europeu, destaca Muñoz Conde51, a prescrição do 

Direito Espanhol, especificamente a partir da reforma introduzida no Código Penal52 em 

2003, que estabeleceu, dentre outras medidas, regime jurídico específico para o tráfico 

internacional de pessoas caracterizado pela elevação substancial da pena quando a 

conduta tiver por especial fim de agir a prostituição, superior inclusive à sanção penal do 

homicídio naquele ordenamento (art. 31853); e a tipificação de delitos de apologia ao 

genocídio (art. 60754) e de enaltecimento ou justificação do terrorismo (art. 57855). 

                                                           
49 Disponível em https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt840/CRPT-114hrpt840.pdf. Consultado em 29 de 

out de 2017. 
50 O diploma normativo em questão foi objeto de interessante estudo do Senado americano sob o título The 

Due Process Guarantee Act: Banning Indefinite Detention of Americans, publicado em 2012 pela 

CreateSpace Independent Publishing Plataform. 
51 Muñoz Conde.  As origens ideológicas do Direito Penal do inimigo.  In Revista Brasileira de Ciências 

Criminais – RBCCrim, n.˚ 81,  São Paulo,  2009, p. 69. 
52 Disponível em 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&mo

do=1. Consultado em 29 de out de 2017. 
53 “2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las 

personas, serán castigados con la pena de cinco a diez años de prisión. 3. Los que realicen las conductas 

descritas en cualquiera de los apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, 

intimidación, engano, abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la 

víctima o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad 

de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior”. 
54 “1. Los que, com propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: (...). 2. La difusión por cualquier 

medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este 

artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras 

de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años”.  
55 “El enaltecimento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos 

comprendidos em los art. 571 a 577 de este Codigo o de quienes hayan participado em su ejecución, o la 

https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt840/CRPT-114hrpt840.pdf
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1
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Neste particular, o regime jurídico diferenciado versa sobre o direito 

material, mediante majoração de penas e de tipificação de atos de justificação ou 

enaltecimento ao genocídio e ao terrorismo, instituindo figuras típicas compatíveis com 

crimes de opinião. 

Na Alemanha, noutro plano, se destaca, dentre outros, o § 129a do 

Strafgesetzbuch StGB56-57, que ao estabelecer a tipificação do delito de terrorismo, 

estende sua configuração a qualquer ato cometido com o propósito de desestabilizar a 

sociedade, aterrorizar a população ou colocar em risco a ordem política e econômica, 

além de suas estruturas sociais e os fundamentos de sua ordem constitucional. 

Também aqui o regime jurídico diferenciado atua no âmbito do direito 

material, tanto criminalizando atos preparatórios, quanto tipificando manifestações de 

pensamento. 

No Direito Brasileiro, de seu turno, diversas são as referências doutrinárias 

à configuração do Direito Penal do inimigo em determinados diplomas normativos, 

notabilizando-se as citações à Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Combate às 

Organizações Criminosas, a instituição do Regime Prisional Disciplinar Diferenciado e a 

legislação de abate de aeronaves. 

O exame mais aprofundado de cada uma das mencionadas hipóteses, 

entretanto, ultrapassa notoriamente os limites do presente estudo, contudo, ainda assim, 

é absolutamente perceptível a constatação de que as hipóteses apontadas no ordenamento 

pátrio como configuradoras do Direito Penal do inimigo são flagrantemente mais amenas 

do que aquelas do Direito Comparado. 

Com efeito, é notória a constatação de que a instituição de regime jurídico 

mais rigoroso, mormente mediante hipóteses de restrição à liberdade provisória ou à 

admissão em regime prisional menos severo, é, normalmente, o bastante a que se rotule 

                                                           
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos 

terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años”. 
56 Disponível em https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf. Consultado em 29 de out de 2017. 
57 “§ 129a. Conformación de asociaciones terroristas: (1) quien funde una asociación cuyos objetivos o 

atividades estén orientados a cometer: 1. Asesinato, homicidio o genocidio; 2. Hechos punibles contra la 

libertad personal en los casos del § 239a o del § 239b o; 3. Hechos punibles según el § 305a o hecho 

punibles que constituyen un peligro público en los casos de los §§ 306 a 306c, o 307 inciso 1 a 3, del § 308 

inciso 1 a 4, del § 309 inciso 1 a 5, de los §§ 313, 314 o 315 inciso 1, 3 o 4, del §316b inciso 1 o 3, del § 

316c inciso 1 a 3, o quien participe em tal asociasi[on como membro, será castigado con pena privativa 

de libertad de uno hasta diez años. (3) quien apoye a una asociación de las descritas en el inciso 1, o haga 

propaganda a favor de ella, será castigado con pena privativa de la libertad de seis meses hasta cinco 

años”.  

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf
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determinada legislação como exemplo de configuração do Direito Penal do inimigo na 

dogmática brasileira. 

No tocante à Lei dos Crimes Hediondos, se atribui tal condição ao 

ordenamento em virtude do estabelecimento do regime integralmente fechado58 e pela 

vedação à liberdade provisória59, que atingem diretamente  aspectos processuais para 

estabelecer regime jurídico substancialmente mais gravoso para determinados sujeitos60. 

Já quanto à Lei das Organizações Criminosas61, a configuração do Direito 

Penal do inimigo estaria vinculada, também sob aspecto processual, à vedação à liberdade 

provisória62 e à apelação em liberdade63, assim como à obrigatoriedade da identificação 

criminal64. 

Em relação ao estabelecimento do regime disciplinar diferenciado, 

instituído pela Lei n.º 10.792, de 2003, os aspectos que ensejariam a configuração do 

Direito Penal do inimigo se vinculariam ao recolhimento isolado em cela individual por 

22 horas diárias e a sua imposição em razão de suspeita de envolvimento em organizações 

criminosas, o que também denota seu aspecto puramente processual65. 

                                                           
58 Lei n.º 8.072, de 1990, art. 2º, § 1o . Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I – anistia, graça e indulto; II – fiança e 

liberdade provisória. § 1o . A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime 

fechado (redação originária posteriormente modificada pela Lei n.º 11.464, de 2007). 
59 Lei n.º 8.072, de 1990, art. 2º, § 1o . Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I – anistia, graça e indulto; II – fiança e 

liberdade provisória. § 1o . A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime 

fechado (redação originária posteriormente modificada pela Lei n.º 11.464, de 2007). 
60 O regime em comento foi alterado substancialmente pela promulgação da Lei n.º 11.464, de 2007, assim 

como pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo exame detido transcende os limites do 

presente estudo. 
61 As referências neste particular tangenciam à prescrição da Lei n.º 9.034, de 1995, posteriormente 

revogada pela Lei º 12.850, de 2013, que estabelecer novo nacional quanto às organizações criminosas. 
62 Lei n.º 9.034, de 1995, art. 7º. Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes 

que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa. 
63 Lei n.º 9.034, de 1995, art. 9º. O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei. 
64 Lei n.º 9.034, de 1995, art. 5º. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por 

organizações criminosas será realizada independente da identificação civil. 
65 Lei n.º 10.972, de 2003, art. 1 º. A Lei n.º 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa 

a vigorar com as seguintes alterações: art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta 

grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 

condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 

características: I – duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por 

nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; II – recolhimento em cela 

individual; III – visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; IV 

– o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. §1o O regime disciplinar 

diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que 

apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade § 2o Estará 

igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, 

quadrilha ou bando. 
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Finalmente, a Lei n.º 9.614, de 1998, ao alterar o Código Aeronáutico, 

previu medida de direito material classificada como Direito Penal do inimigo 

especificamente quanto ao abate de aeronaves em razão do esgotamento de meios 

coercitivos de abordagem objetivando averiguação de suspeita de ilícito66. 

Os exemplos aqui citados de adoção do Direito Penal do inimigo no 

Direito Comparado e no ordenamento pátrio retratam, inequivocamente, medidas de 

maior demonstração de força por parte do Estado, comparados com a realidade pátria. 

A referida distinção é fruto, não há dúvidas, das distinções históricas que 

marcam as respectivas sociedades, especialmente frente à realidade europeia e norte-

americana de constantes ataques terroristas, o que contribui para a formação de uma 

sensação social de risco constante a exigir gradativo aumento do rigor penal. 

Estes diminutos exemplos, referências que a despeito de pequenas se 

compatibilizam com os objetivos do presente trabalho, contribuem à adequada 

compreensão dogmática do Direito Penal do inimigo, premissa fundamental à definição 

de diretrizes de valoração do exame criminológico para fins de progressão de regime e de 

livramento condicional. 

Aspecto interessante a ser destacado remonta à visão no sentido de que a 

incidência do Direito Penal do inimigo em situação jurídica concreta dar-se-ia mediante 

modalidade específica de valoração das provas, na fase de seu respectivo julgamento. 

Nesta hipótese, se verificaria um exame tergiversado das provas com o 

objetivo de impor a determinado sentenciado, tratamento jurídico diferenciado. 

Destarte, o instituto jurídico não seria ontologicamente marcado pelo 

Direito Penal do inimigo mas, na prática de sua aplicação, revelaria justamente um regime 

jurídico diferenciado. 

A citada ocorrência é, em muitas oportunidades, imputada ao exame 

criminológico, ao argumento de que, na apreciação da referida prova, o julgador poderia 

estabelecer tratamento diferenciado a dados e circunstâncias diagnosticadas, o que é 

apontado pelo: 

 

Risco de que os técnicos dêem às características negativas de seu 

examinando um realce maior, comparativamente com as positivas, sem 

                                                           
66 Lei n.º 9.614, de 1998, art. 1º. O art. 303 da Lei n.º 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar 

acrescido de um parágrafo, numerado como §2o, renumerando-se o atual §2o como §3o, na seguinte forma: 

§2o Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando 

sujeito à medida de destruição, nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente 

da República ou autoridade por ele delegada. §3o a autoridade mencionada no §1o responderá por seus atos 

quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório. 
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se preocuparem, contudo, por saber se as tais características negativas 

teriam sido motivadoras do crime. Na medida em que essa associação 

deixa de ser objeto de preocupação, o exame deixa de ser criminológico 

para ser unicamente de personalidade e do histórico pessoal do preso 

(…). A prevalecer esse tipo de raciocínio, por certo se estaria 

regredindo ao vetusto direito penal do autor, agora trasvestido de direito 

penal do inimigo e invadindo as searas da execução penal sob o manto 

protetor de um pseudo-exame criminológico (SÁ, 2011, p. 217). 

 

Uma das possíveis atuações do Direito Penal do inimigo na execução da 

pena privativa de liberdade residiria justamente na utilização do exame criminológico 

como se exame de personalidade fosse, estabelecendo, a partir daí, uma apreciação de 

direitos subjetivos do sentenciado a partir da personalidade identificada. 

Neste contexto, haveria de se reconhecer que a decisão judicial transcende 

os limites da cognição judiciária referente a cada direito subjetivo, de modo a definir 

quem irá alcançar regimes menos rigorosos de cumprimento da pena através da avaliação 

de sua psique, o que estabelece inequivocamente regime jurídico mais grave e 

diferenciado em relação a determinados sujeitos. 

O tema será, mais a frente, objeto do necessário aprofundamento. 

Tal concepção é incompatível com o princípio da livre apreciação 

motivada das provas, ou da persuasão racional, que refletem o princípio democrático nas 

relações processuais. 

 

 

 

  



  

 36 

 

 

1.3. O Direito Penal do inimigo e a reintegração social do sentenciado 

 

Aspecto absolutamente intrigante quanto ao Direito Penal do inimigo se 

refere aos reflexos do tratamento diferenciado dispensado a pessoas e grupos de pessoas 

no processo de reintegração social do sentenciado, especificamente na fase de 

cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. 

O exame proposto, contudo, haverá de estar lastreado em premissa atinente 

à superação da figura da ressocialização relativamente aos submetidos ao cumprimento 

da pena privativa de liberdade, marcada por mácula atinente a uma noção de 

superioridade do Estado em relação ao cidadão, o que legitimaria a imposição de modelos 

rígidos de condutas socialmente aceitas, em detrimento da autonomia do cidadão, sob o 

propósito de socializa-lo adequadamente após uma prática infracional. 

Com efeito, conforme destacado em tópico antecedente, o Direito Penal 

do inimigo se exterioriza em grande parte dos ordenamentos por um regime jurídico 

diferenciado no enfoque processual, incidente inúmeras vezes na fase de cumprimento da 

pena, mas sempre com o propósito de restringir o resgate da liberdade. 

O referido processo também é permeado, em várias realidades sociais, por 

processos de exposição midiática e até mesmo por declaração pública e oficial de guerra 

a determinados réus ou grupos de réus67. 

Tal postura estatal, todavia, permeia etapa processual de cumprimento da 

sanção penal de privação de liberdade, destinada fundamentalmente à reintegração social 

do apenado, ao menos em tese, conquanto o Estado lhe imponha restrições várias e 

diferenciadas, às vezes muito severas, ao resgate da liberdade e, em outros tantos casos, 

declara publicamente guerra contra si. 

Neste cenário, a concepção mais recente na dogmática da pena é a que 

atrela sua execução muito mais a uma visão de reintegração social do apenado, em 

superação à noção de sua ressocialização, além de colocar dúvida fundada quanto à 

função de prevenção geral da sanção penal. 

                                                           
67 Dentre tantas obras sobre o tema, abordando especificamente a situação do combate ao tráfico de 

entorpecentes, vale a consulta à obra Acionistas do nada. Quem são os traficantes de drogas, de Orlando 

Zaccone, publicado em 2007 sob o selo da REVAN. 
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Tal visão se lastreia, ademais, na percepção de uma incompatibilidade 

ontológica entre as ideias de ressocialização e de segregação, especialmente porque se 

afigura improvável o desenvolvimento de uma aptidão de convivência social mediante o 

encarceramento do cidadão. 

A referida construção se baseia especialmente na obra de Alessandro 

Baratta68. 

A abordagem que se propõe no presente tópico tangencia ao reflexo que o 

regime jurídico diferenciado decorrente do Direito Penal do inimigo, especialmente 

quando incidente no cumprimento da pena privativa de liberdade, causa na reintegração 

social do apenado. 

Sobre o tema, adverte Alvino Augusto de Sá que a ação estatal reflete na 

formação da autoimagem por parte do cidadão tachado com a pecha da inimizade, 

notadamente porque esta, a autoimagem, é antecedida pela formação de uma visão social, 

coletiva, de objeção a determinados elementos e grupos69. 

A construção psicológica que um cidadão faz acerca de si mesmo está 

permeada, de um lado, pela imagem que o sujeito faz quanto a seu próprio eu, mas, de 

outra banda, se compõe ainda da percepção que o grupo social respectivo mantém do 

mesmo sujeito, notadamente por influência do espírito gregário humano. 

Por conseguinte, aquele a quem é imposto regime jurídico não apenas 

diferenciado mas, principalmente, mais severo, bem como em relação a quem o Estado e 

o respectivo grupo social declaram guerra publicamente, assumindo postura de deliberado 

combate, acaba por reconhecer em si a condição de inimigo da coletividade, incutindo a 

referida percepção na construção psicológica que mantém de si próprio. 

O mencionado contexto é, então, permeado pela fluidez dos valores da 

sociedade na modernidade70 e pela constante invocação da emergência71, constitui-se 

ambiente absolutamente pródigo na formação de uma concepção coletiva de inimizade 

relativamente a determinados sujeitos e grupos de sujeitos. 

                                                           
68 BARATTA, Alessandro.  Criminologia crítica e crítica ao Direito Penal.  3.ed.,  Rio de Janeiro:  Revan,  

2002. 
69 “Trata-se da formação insidiosa, por parte do indivíduo dito criminoso, da autoimagem de hostis, de 

inimigo coletivo, seja enquanto objeto de julgamento público, seja enquanto ser alienígena, estranho e 

ameaçador à coletividade. A figura do inimigo migrou o externo para o interno do condenado, do 

julgamento público para o julgamento do foro íntimo. Esta autoimagem insidiosa do inimigo coletivo que 

o criminoso passa a ter de si é importante elo que fecha e completa círculo vicioso da ruptura. Por ela, o 

criminoso passa a se sentir e a se definir como inimigo, e, inevitavelmente, a sentir a sociedade como 

inimiga” (SÁ,  2012,  p. 223). 
70 BAUMAN, Zygmund.  Modernidade líquida.  São Paulo: Zahar,  2001. 
71 BECK, Ulrich.  Sociedade de risco.  2.ed.,  São Paulo:  Editora 34,  2011. 
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Logo, fica estabelecido ambiente de mútua e recíproca alimentação quanto 

à noção de inimizade e efetiva guerra entre o Estado e a coletividade como um todo, de 

um lado, e determinados sujeitos ou grupos de sujeitos, de outro, o que acaba por ratificar 

e sobretudo reforçar nos segmentos destinatários do Direito Penal do inimigo a construção 

de uma autoimagem de oposição e até guerra à sociedade. 

Se opera, destarte, uma ruptura, agora por parte do sujeito segregado, 

culminando um processo de alijamento deflagrado pela coletividade, a qual assume foros 

ainda mais relevantes justamente por influir na formação da autoimagem do cidadão tido 

por inimigo. 

Contribuindo muito para a percepção do citado fenômeno, a obra de Philip 

Zimbardo detalha que, de regra, determinadas inclinações do ego fazem com que a 

maioria das pessoas constitua sua autoimagem a partir de uma noção de superioridade, 

inclusive sob a ótica da integridade, em relação aos demais membros do grupo social 

(ZIMBARDO, 2014, p. 25). A partir deste cenário, torna-se viável a construção de uma 

relação binária entre o bem e o mal, enquanto entidades suficientes à distinção entre o eu 

e o outro. 

Tal cenário reflete diretamente na concepção social do crime e do 

criminoso, enquanto reflexo do mal, o que ratifica a construção da autoimagem por parte 

dos cidadãos segregados: 

 

Sustentar uma dicotomia bem-mal também permite que “boas pessoas” 

se eximam de sua responsabilidade. Estão livres de considerar que 

exercem qualquer papel em criar, sustentar, perpetuar ou conceder 

condições que contribuam para a delinquência, o crime, o vandalismo, 

as provocações, as ameaças, o estupro, a tortura, o terror e a violência 

(ZIMBARDO, 2013, p. 26). 

 

A partir do momento em que o Estado influi diretamente na formação da 

autoimagem de parcelas da população, encarceradas ou não, ensejando a assunção de uma 

postura individual de incorporação do mal e, assim, de confrontação à coletividade, se 

acaba, por via reflexa, subvertendo a dicotomia bem e mal, o que reforça no cidadão que 

se reconhece como inimigo da coletividade, até mesmo porque o próprio Estado já o fez,  

prática de atos de confrontação, no mais das vezes mediante violência. 

Há, pois, uma tendência inconsciente à confrontação, por parte do cidadão, 

mediante utilização de meios cada vez mais violentos, tendo em vista que rompida, em 

relação a si, a cômoda condição de pessoa boa. 
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A citada tendência à confrontação e ao afastamento, sob forma de repulsa 

e combate, é refletida imediatamente na própria coletividade, que também passa a 

reconhecer naquele apontado como inimigo a condição de causador de grande parte dos 

males sociais. 

 

Pense com cuidado durante um momento sobre os processos 

psicológicos desencadeados em sua mente por um simples rótulo. Você 

escuta acidentalmente de alguém que não conhece pessoalmente, dito a 

algum superior que você nunca viu, que os outros colegas se parecem 

com “animais”. Este único termo descritivo muda a construção mental 

que você faz desses outros. Ele o distancia das imagens de garotos 

amigáveis de faculdade, que devem ser mais parecidos do que 

diferentes de você. Essa nova disposição mental tem um impacto 

poderoso em seu comportamento (ZIMBARDO, 2013, p. 41). 

 

Independentemente do juízo de valor que se possa fazer, por exemplo, em 

relação à instituição de um regime prisional disciplinar diferenciado e do Sistema 

Penitenciário Federal, tanto sob a ótica das restrições impostas ao cidadão segregado, 

quanto à luz das necessidades inerentes à defesa social do Estado, não há como deixar de 

reconhecer que as constantes exposições públicas de combate a determinados sujeitos, 

conjugados com seu recolhimento em cela individual em unidade prisional em Estado 

distante do pólo social do detido, contribuem profunda e eficazmente na construção de 

autoimagem deste cidadão suficiente a que ele próprio se reconheça como inimigo do 

Estado. 

Não há, destarte, como deixar de constatar os reflexos deste processo de 

formação da própria imagem daquele que é tachado como inimigo pelo Estado na 

execução da pena privativa de liberdade, notadamente porque todas as medidas de 

reintegração perpetradas no curso do cumprimento da pena, tais como o sistema 

progressivo e todas as suas ferramentas, no que se inclui a remição, perdem sentido 

enquanto capacitores a uma nova forma de vida em liberdade. 

O referido regime jurídico, que tinha por escopo preparar o egresso para 

melhores condições de vida em liberdade, enquanto medidas  de dissuasão da reiteração 

criminal, presta-se, quanto a estes elementos que formam autoimagem de inimigo 

coletivo, na verdade, como meros equipamentos destinados à redução do tempo no 

cárcere, especificamente porque, mesmo quando liberto, o cidadão egresso prossegue se 

reconhecendo como inimigo da sociedade, o que praticamente inviabiliza a manutenção 

de condutas de conformidade com a lei e os valores socialmente admitidos. 
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Inviável deixar de perceber que as referidas medidas de força, vale dizer: 

estabelecidas pelo Legislativo em reação a cenário social de desenvolvimento nacional 

de organizações criminosas, se prestam a excepcionar o sistema progressivo, ainda que 

de forma indireta, mas não conseguem superar aspecto normativo incompatível com a 

formação de autoimagem de inimigo pelo sujeito, consistente na existência de limitação 

temporal à duração da custódia. 

As colocações em comento demonstram, outrossim, que a aparelhagem 

própria do Direito Penal do inimigo, seja no âmbito normativo, seja na postura social 

assumida pelo Estado e pela coletividade frente o sujeito infrator, acaba por conformar a 

execução da pena e a própria personalidade do sujeito para reconhecimento e assunção 

da condição de inimigo por parte do sujeito segregado, o que repercute diretamente em 

prejuízo ao escopo de reintegração social do apenado. 

O tempo, e só ele, necessário ao restabelecimento da liberdade dos 

cidadãos a estas condições específicas e diferenciadas na execução da pena privativa de 

liberdade, poderá revelar as consequências para a coletividade da adoção, concomitante, 

do escopo de reintegração social da pena e de medidas diversas de restrição ao sistema 

progressivo. 
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2. Individualização da pena 

 

2.1. Definição 

 

A individualização da pena é dogma dos regimes jurídicos 

contemporâneos lastreado na regra da culpabilidade, essencial ao Direito Penal, que por 

seu turno tem origem no princípio da isonomia. 

A noção ora corrente a respeito da individualização da pena guarda raízes 

em outro dogma do Direito Penal contemporâneo, mais precisamente na exigência de que 

a sanção penal recaía única e exclusivamente em relação à pessoa do condenado. 

Refere-se aqui, então, ao princípio da intranscendência, da 

responsabilidade pessoal ou simplesmente da culpabilidade, segundo o qual a 

responsabilidade penal só pode ser atribuída àquele que incorrer na conduta típica prevista 

em lei. 

Tal concepção é reflexo da ideia de autonomia da vontade e reflexo da 

própria imputabilidade penal, elementos suficientes à delimitação da atribuição das 

consequências da infração penal e, portanto, da pena, exclusivamente ao sujeito que 

incorrer na prática vedada. 

Conquanto a concepção em questão goze de certa obviedade nos dias 

atuais, é importante rememorar sempre que em outros momentos históricos esta não era 

propriamente a solução adotada pelo Direito. 

Ademais, em regimes autoritários não havia sentido em reconhecer a 

incidência de uma individualização penal, tendo em vista que o fundamento ilimitado do 

poder estatal, decorrência do autoritarismo do regime, era incompatível com qualquer 

restrição ao jus puniendi. 

A evolução dos regimes democráticos e seu reflexo no Direito Penal, 

notadamente a partir da isonomia, segundo a qual direitos e deveres devem ser idênticos 

para sujeitos que estejam na mesma situação jurídica, os ordenamentos passaram a 

reconhecer a culpabilidade, enquanto repercussão da individualidade, como regra 

fundamental ao Direito Penal. 

É este o cenário da construção segundo a qual a responsabilidade penal do 

cidadão deve sempre ser compatível com o grau de reprovabilidade de sua conduta, o que 
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se presta não apenas a condicionar a responsabilidade penal à conduta voluntária do 

agente, mas estabelece também que o grau de culpabilidade será essencial para distinguir, 

com lastro na isonomia, as situações jurídicas próprias de cada um dos autores de delitos. 

Neste contexto dogmático, destarte, o princípio da culpabilidade ganha 

derivação, a refletir sua incidência mais precisamente avaliada em relação à aplicação da 

sanção penal, de modo que, se de um lado a configuração da responsabilidade penal 

haverá de estar restrita à pessoa do autor da conduta típica, de outra banda, sua 

responsabilização deverá necessariamente observar as particularidades da ação ou 

omissão punível, de maneira que só existe atribuição de pena ao autor do delito e na exata 

medida de sua culpabilidade. 

O fundamento filosófico de validade do princípio da individualização da 

pena remonta à difusão de pensamento iluminista de Beccaria, especialmente a partir da 

obra Dos delitos e das penas, que reconheceu à pena viés humanista em detrimento da 

noção então vigente de vingança privada atrelada à pena. 

À medida que se difundem as noções iluministas quanto à pena, há uma 

gradativa redução do autoritarismo estatal no viés criminal, de modo a assegurar direitos 

mínimos ao indivíduo, o que denota a conclusão de que toda punição excedente ou 

desnecessária se revelaria ilegítima. 

Constitui-se, assim, a adequação da pena à particularidade de cada 

indivíduo. 

Não há como deixar de perceber que já no alvorecer do Iluminismo, a 

individualização da pena passou a integrar seus preceitos fundamentais, ainda que de 

modo incipiente, consoante se infere do art. 8º da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789: 

 

Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente 

necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei 

estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 

 

Já no âmbito do Direito brasileiro, a Constituição do Império, ainda em 

1824, detalhou de modo mais aprofundado a aplicação do princípio da individualização: 

 

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. 

(...) 
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XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não 

haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se 

transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que seja. 

 

A Constituição de 1891 trilhou o mesmo caminho, dispondo 

expressamente que: 

 

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 delinqüente. 

 

Já a Constituição de 1946 promoveu, pela primeira vez no ordenamento 

nacional, o desmembramento da individualização da pena, reconhecendo o viés da 

intranscendência e o da individualização propriamente dita. 

 

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 delinqüente. 

 

Tais concepções, fundamentais ao Direito Penal democrático, foram 

elevadas pela Constituição Federal de 1988 ao patamar de garantias fundamentais do 

cidadão, em preceitos distintos que retratam exatamente a evolução da culpabilidade na 

teoria do crime: 

 

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: 

(...) 

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. 
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Os preceitos constitucionais detalham, pois, a incidência da culpabilidade 

em seu viés primário, inerente à pessoalidade ou intranscedência, ao estabelecer que a 

pena não irá ultrapassar a pessoa do condenado, assim como em seu viés secundário, fruto 

da derivação histórica detalhada, referente à disposição de que a pena haverá de ser 

compatível com a culpabilidade do agente. 

É justamente a previsão segundo a qual a pena deverá ser definida 

exatamente com lastro na culpabilidade do agente, de maneira a manter relação de 

compatibilidade, adequação e proporcionalidade com esta faceta da personalidade, 

exteriorizada pela conduta voluntária, que retrata atualmente a noção de individualização 

da pena. 

Neste toar de ideais, o princípio da individualização da pena assume, pois, 

a condição de faceta desmembrada de outro princípio, referente à intranscendência ou 

pessoalidade, que incide pontualmente no preceito secundário da norma penal, de modo 

a garantir que a sanção seja fixada de maneira compatível com a individualidade do 

cidadão, retratada na conduta típica praticada. 

É esse o enfoque da individualização da pena, enquanto princípio 

constitucional do Direito Penal. 

Ordinariamente, faz-se uma definição doutrinária da incidência do 

princípio da individualização da pena nas 3 fases do processo de atribuição da 

responsabilidade penal. 

As três fases seriam, respectivamente, uma legislativa, uma judiciária e, 

por fim, uma executória. 

É intuitiva a percepção de que a classificação em comento está calcada 

apenas no momento de incidência do dogma da individualização da pena relativamente 

ao processo de atribuição da responsabilidade penal. 

Na fase legislativa sua incidência estaria, destarte, representada pelos 

parâmetros e critérios utilizados pelo Legislativo para definir as penas-bases aplicáveis 

abstratamente em cada um dos tipos penais, oportunidade em que são sopesados 

parâmetros socialmente aceitos de reprovabilidade das condutas e relativa gradação entre 

cada uma das definições típicas vigentes. 

No âmbito da individualização legislativa, observam-se os limites traçados 

de maneira implícita pelas funções da prevenção geral e da prevenção específica da 
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pena72, além de eventuais limites constitucionais impostos, tal como se processa, na 

ordem constitucional brasileira, na vedação às penas cruéis e perpétuas73. 

Não há como deixar de perceber que, na mencionada fase, são 

praticamente inexistentes ferramentas de controle social ou mesmo jurídico de fixação 

das penas abstratas, notadamente porque os critérios de definição normativa do regime 

jurídico aplicável a determinada conduta tipificada – incluindo seu tipo base e eventuais 

formas derivadas, a definição de elementos normativos do tipo, do tipo subjetivo e do 

tipo objetivo, bem como as causas especificamente influentes na fixação da sanção penal 

no caso concreto – estão propriamente reservados ao exercício político próprio do Poder 

Legislativo. 

Verificável, então, que, como é próprio dos órgãos de representação 

popular, a individualização da pena na fase legislativa estará submetida a inúmeras 

influências e pressões, que no âmbito do Direito Penal são caracteristicamente veiculados 

pela grande mídia, especialmente em momentos de criminalidade em alta74-75. 

Ainda assim, optou o constituinte por estabelecer delimitação objetiva à 

individualização da pena no Brasil, incidente especificamente na fase legislativa, ao vedar 

expressamente a adoção de penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter 

perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e de natureza cruel76. 

Esta é, hoje, a única diretriz incidente na fase legislativa de 

individualização da pena no ordenamento brasileiro. 

                                                           
72 Segundo as teorias utilitaristas da pena, são funções da sanção penal a repressão geral a todos os cidadãos, 

evitando no seio social novas incursões delitivas (prevenção genérica), além daquela dirigida ao próprio 

cidadão condenado, de modo a desestimular a reincidência delitiva (prevenção específica). 
73 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; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) 

cruéis. 
74 Não há como deixar de recordar, no pormenor, os inúmeros movimentos populares, amplamente 

encampados pelos meios de comunicação de massa, que permearam a aprovação da Lei n.º 8.072, de 1990, 

que instituiu o rol dos crimes hediondos, e da Lei n.º 11.343, de 2003, que modificou o tratamento penal 

do tráfico ilícito de entorpecentes. 
75 O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim publicou, em seu concurso de monografias, 

excepcional obra acerca do tema, intitulada Crime e Congresso Nacional, de autoria de Marcelo da 

Silveira Campos, na qual fixa extensamente detalhada a influência popular e dos meios de comunicação na 

atividade legislativa do Congresso Nacional, notadamente em relação à legislação penal. 
76 Constituição Federal, 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; c) de trabalhos 

forçados; d) de banimento; e) cruéis. 
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Estabelecida na legislação penal de regência o delineamento da conduta 

típica e, especificamente no que interessa ao presente estudo, a sanção penal 

abstratamente aplicável à espécie, o que consuma a incidência do princípio da 

individualização da pena na fase legislativa, abre-se ao Judiciário a prerrogativa de, 

imputada a incursão penal a determinado sujeito concreto, definir, dentre as cabíveis, a 

pena aplicável ao caso concreto em regular julgamento. 

Tem-se, destarte, aqui, a incidência do princípio da individualização da 

pena no aspecto judiciário. 

Destarte, a individualização da pena na fase judicial se opera pela 

definição, por parte do Judiciário, da pena aplicável ao autor de determinada conduta 

delitiva concreta, atendendo os preceitos de regramento da fixação da pena inerentes a 

cada ordenamento. 

Na individualização judicial, de seu turno, haverá de incidir em enfoque 

qualitativo, definindo-se a espécie de pena aplicável e a eventual possibilidade de 

substituição por alternativa penal, bem como em âmbito quantitativo, detalhando a 

extensão da pena. 

Na sistemática vigente no Brasil, retratada no modelo trifásico de Nelson 

Hungria, a definição da pena aplicável ao caso concreto observará, pela conjugação das 

circunstâncias judiciais77, a indicação de uma pena-base, a qual serve de lastro à 

incidência das agravantes e atenuantes e das causas de aumento e de diminuição78, quanto 

às penas privativas de liberdade, e observadas as condições econômicas do agente79, 

quanto à pena de multa. 

O detalhamento normativo, reconhecidamente cuidadoso em relação ao 

procedimento de fixação das penas pelo Poder Judiciário, objetivou justamente superar 

as dificuldades inerentes à legislação então vigente, representada pela redação originária 

                                                           
77 Código Penal, art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências 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 aplicável, dentro dos limites 

previstos; III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da pena 

privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. 
78 Código Penal, art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em 

seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição 

e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte 

Especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa 

que mais aumento ou diminua. 
79 Código Penal, art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação 

econômica do réu. §1º. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da 

situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. 
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do Código Penal de 1940, consoante se infere da Exposição de Motivos da Lei n.º 7.209, 

de 1984, especificamente no ponto que detalhou a forma de materialização da 

individualização da pena na fase judicial:  

 

49. Sob a mesma fundamentação doutrinária do Código vigente, o 

Projeto busca assegurar a individualização da pena sob critérios mais 

abrangentes e precisos. Transcende-se, assim o sentido individualizador 

do Código vigente, restrito á fixação da quantidade da pena, dentro de 

limites estabelecidos, para oferecer arbitrium iudicis variada gama de 

opções, que em determinadas circunstâncias pode envolver o tipo da 

sanção a ser aplicada. 

50. As diretrizes para a fixação da pena estão relacionadas no artigo 59, 

segundo o critério da legislação em vigor, tecnicamente aprimorado e 

necessariamente adaptado ao novo, elenco de penas. Preferiu o Projeto 

a expressão "culpabilidade" em lugar de "intensidade do dolo ou grau 

de culpa", visto que graduável é a censura, cujo índice, maior ou menor, 

incide na quantidade da pena. Fez-se referência expressa ao 

comportamento da vítima, erigido, muitas vezes, em fator criminógeno, 

por constituir-se em provação ou estímulo à conduta criminosa, como, 

entre outras modalidades, o pouco recato da vítima nos crimes contra 

os costumes. A finalidade da individualização está esclarecida na parte 

final do preceito: importa em optar, dentre as penas cominadas, pela 

que for aplicável, com a respectiva quantidade, á vista de sua 

necessidade e eficácia para "reprovação e prevenção do crime". Nesse 

conceito se define a Política Criminal preconizada no Projeto, da qual 

se deverão extrair todas as suas lógicas conseqüências. Assinale-se, 

ainda, outro importante acréscimo: cabe ao juiz fixar o regime inicial 

de cumprimento da pena privativa da liberdade, fator indispensável da 

individualização que se completará no curso do procedimento 

executório, em função do exame criminológico. 

51. Decorridos quarenta anos da entrada em vigor do Código Penal, 

remanescem as divergências suscitadas sobre as etapas da aplicação da 

pena. O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, 

predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, 

inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, 

consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, 

incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e 

aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação 

realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados 

à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, 
o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá 

ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias 

superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental 

do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional 

da ampla defesa. 

 

O próprio legislador detalhou, na exposição de motivos, que o propósito 

do método trifásico, ora vigente, é justamente o de reforçar o atendimento ao dogma da 

individualização da pena, agora em sua faceta judiciária. 



  

 48 

A individualização da pena na fase judicial incide, portanto, após a 

constatação das elementares típicas, que induz ao reconhecimento da procedência da 

pretensão punitiva e deflagra a fixação da pena aplicável, cujo arbitramento deve, como 

dito, observar as individualidades inerentes à personalidade do condenado. 

Finalmente, a individualização da pena se verifica, ainda, em viés 

executório, o que corresponde à sua observância na fase de cumprimento da sanção penal 

aplicável, compatibilizando a forma de execução da pena ao princípio da culpabilidade. 

Interessante sublinhar, neste passo, que, enquanto na fase judiciária a 

individualização da pena está adstrita à conduta do agente revelada no momento da 

prática do fato delitivo, que é objeto do exame inerente ao método trifásico, no momento 

de execução da pena, a culpabilidade do agente a ser sopesada para fins de 

individualização haverá de ser, agora, aquela retratada por suas condutas no curso do 

cumprimento da pena. 

É justamente este o motivo pelo qual, de um lado, é vedada, por 

configuração de bis in idem, a valoração das circunstâncias do fato delitivo para 

apreciação de direitos inerentes ao cumprimento da pena, mas, de outra banda, as 

ferramentas próprias ao sistema progressivo de cumprimento da pena estão adstritas, no 

aspecto subjetivo, à satisfatoriedade do comportamento do sentenciado. 

O comportamento do sentenciado, destarte, é o reflexo da sua 

personalidade e, assim, da sua individualidade, o qual serve de parâmetro à 

individualização da sanção penal no curso de seu cumprimento. 

No ordenamento brasileiro, várias são as ferramentas dispostas à 

individualização da pena na fase executória, as quais, entretanto, compõem acervo 

complementar a instituto matriz, representado pela adoção da forma progressiva de 

cumprimento da pena. 

Observadas as limitações inerentes ao objeto do presente estudo, convém 

frisar que o sistema progressivo de cumprimento de pena representou evolução 

significativa no cumprimento da pena no século XIX justamente por viabilizar a 

segmentação do encarceramento em estágios, definidos conforme o mérito do 

sentenciado, de modo a progredir desde o isolamento celular até a total liberdade, sob 

vigilância80. 

                                                           
80 Atribui-se a Walter Crofton, na Irlanda; Maconochie, na Inglaterra; a Montesinos, em Valência; e a Ober-

Mayer, em Munique, as primeiras experiências de cumprimento das penas privativas de liberdade em 
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Assim, a diretriz fundamental à individualização da pena na fase de sua 

execução remonta à observância ao sistema progressivo, materializando-se, ainda, com 

inúmeras outras ferramentas mais recentemente admitidas nos ordenamentos jurídicos, 

tais como, a remição, o trabalho interno, o trabalho externo, as saídas temporárias, os 

indultos e comutações e o livramento condicional. 

Se é verdade que os institutos que abrandam o cumprimento da privação 

de liberdade refletem a individualização da pena na fase executória, não é menos certo 

que, em sentido oposto, os permissivos legais que instituem um enrijecimento da sanção 

penal também refletem uma adequação da pena à individualidade do cidadão. 

Destarte, a previsão de faltas graves e suas consequências jurídicas e as 

hipóteses de revogação de livramento condicional são, inequivocamente, instrumentos 

que se dedicam à individualização da pena na fase executória. 

Tal conclusão remonta à constatação de que os mencionados institutos 

refletem uma mudança nas condições da pena em virtude do comportamento, adequado 

ou não, do sentenciado, o que acaba por refletir na modificação de sua situação jurídica 

e, assim, na alteração do regime jurídico que lhe é aplicado pelo ordenamento jurídico. 

Com efeito, estes e outros tantos institutos estão lastreados justamente na 

individualização da pena, especificamente no viés da fase executória, justamente porque 

adequam a prescrição da sentença penal condenatória às condições pessoais do 

condenado. 

É justamente a prescrição da individualização das penas que veda, salvo 

por expressa definição constitucional, prescrições legais que estabeleçam soluções 

únicas, indistintamente impostas, independentemente das circunstâncias jurídicas que 

permeiam cada situação individual. 

Dentre outras hipóteses, foi justamente esta percepção que conduziu o 

Supremo Tribunal Federal à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei n.º 

8.072, de 1990, que vedava indistintamente a progressão de regime no cumprimento de 

pena privativa de liberdade decorrente de condenação pela prática de crime hediondo ou 

assemelhado. 

Este é o conteúdo do precedente: 

 

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO 

DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas 

                                                           
formato progressivo, conforme o merecimento do sentenciado, em substituição ao amplo isolamento 

celular. 
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espécies fechado, semi-aberto e aberto, tem como razão maior a 

ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao 

convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE 

CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA 

LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da 

pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, 

mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente 

fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, 

em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do 

artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 

(STF, HC 82959, Min. Marco Aurélio, DJ 01-09-2006) 

 

Tais considerações são as que se prestam de base a uma definição do 

princípio da individualização da pena, de maneira que definem referencial teórico 

compatível com os limites do objeto de pesquisa proposto.    
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2.2. Individualização da pena no Direito Comparado 

 

A constatação do reflexo da culpabilidade penal na individualização da 

pena, enquanto marca do Direito Penal democrático, faz com que a exigência de 

adequação individualizada da pena seja uma constante nos ordenamentos jurídicos do 

Direito Comparado, o que permite afirmar ser esta uma das marcas dos regimes jurídicos 

contemporâneos81. 

As especificidades de cada ordenamento fazem com que a adoção da 

individualização da pena, claramente na modalidade judiciária, no Direito Comparado 

observe particularidades próprias, que não fogem contudo de uma matriz muito 

semelhante. 

O Direito Comparado revela extensa acolhida do princípio da 

individualização da pena, tal como se infere no Código Penal da Argentina de 1921: 

 

Art. 40. En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los 

tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias 

atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las 

reglas del articuli siguiente. 

 

No mesmo sentido, prescreve o Código Penal da Colômbia, de 1936: 

 

Art. 36. Dentro de los limites señalados por la ley, se le aplicará la 

sanción al delincuente, según la gravedad y modalidades del hecho 

delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o 

menor peligrosidad que lo acompañen y la personalidade del agente. 

 

O Código Penal de Cuba, promulgado também em 1936 sob a rubrica de 

Código de Defesa Social, também adota a referida regra: 

 

Art. 67. El tribunal, al dictar sentencia, fijará la medida de la sanción 

que estime justa, dentro de los limites establecidos por este Código para 

cada caso, conforme a su prudente arbitrio, apreciando las condiciones 

personales del delincuente, su mayor o menor peligrosidad, los móviles 

del delito y todas las circunstancias que concurrieren en el hecho, aun 

cuando estas últimas no se encuentren suficientemente caracterizadas 

para señalarlas como circunstancias modificativas de la 

responsabilidad. 

                                                           
81 Guilherme de Souza Nucci apresenta rol acerca dos instrumentos previstos na legislação do Direito 

Comparado para implementar a individualização das penas, confrontando-os com o regime brasileiro 

referente ao tema, no seu Individualização da pena, publicado pela Editora RT. 
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No México, o Código Penal de 1931 adota a mesma regra: 

 

Art. 51. Dentro de los limites fijados por la ley, los jueces y tribunales 

aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta 

las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del 

delincuente. 

 

A República do Peru adotou regra idêntica no Código Penal de 1924: 

 

Art. 50. Los jueces aplicarán la pena adoptando el máximum o el 

minimum señalados por la ley para el delito o imponiendo entre los dos 

extremos la medida que creyren necesaria. Deberán expresar em la 

sentencia los motivos que aconsejen la medida que hubieren adoptado. 

 

Na França, de seu turno, as medidas de individualização da pena são objeto 

de extensa regulamentação no Código Penal, inclusive com previsão de seção inteira 

destinada à chamada personnalisation des peines na fase de cumprimento da sanção 

penal, o que configurará a individualização em fase executória82. 

Já na Itália, o Código Penal se dedica com ainda maior vagar à matéria, 

especificamente no âmbito judicial83: 

 

Art. 132 

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti - 

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena 

discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di 

tale potere discrezionale. 

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono 

oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi 

espressamente determinati dalla legge.  

 

Art. 133  

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena - Nell'esercizio del 

potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve 

tenere conto della gravità del reato, desunta: 

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal 

luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa 

dal reato;  

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del 

colpevole, desunta: 

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 

                                                           
82 Disponível em 

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/6382/file/France_CC_am2016_fr.pdf. 

Acessado em 12 de nov. de 2017. 
83 Disponível em 

http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/Italy/Italy_Penal%20Code_2007%20last%20amend

ed%202014.pdf. Acessado em 12 de nov. de 17. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdownload%2Faction%2Fdownload%2Fid%2F6382%2Ffile%2FFrance_CC_am2016_fr.pdf&data=02%7C01%7Cthiagocolnago%40hotmail.com%7Cdb2f489c13e9435b5e0f08d52a029f07%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636461113139915458&sdata=N2DjVWOA3x5GI1vEJyUa99HCb5D1M5UnhiCehGUsup0%3D&reserved=0
http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/Italy/Italy_Penal%20Code_2007%20last%20amended%202014.pdf
http://europam.eu/data/mechanisms/FD/FD%20Laws/Italy/Italy_Penal%20Code_2007%20last%20amended%202014.pdf
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2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla 

vita del reo, antecedenti al reato;  

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.  

 

Estes parâmetros detalham a amplitude da acolhida da individualização da 

pena nos sistemas jurídicos contemporâneos, abrindo campo para, observados os 

objetivos do presente estudo, seu cotejo com o instituto do Direito Penal do inimigo. 
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2.3. Individualização da pena e o Direito Penal do inimigo 

 

A definição e o detalhamento da incidência do princípio da 

individualização da pena, caracterizado pela compatibilização entre as circunstâncias 

pessoais inerentes a cada situação jurídica, retratos da culpabilidade do agente, e as 

consequências decorrentes da responsabilidade penal de seu respectivo autor, suscita 

questão absolutamente intrigante, atinente à viabilidade de conjugação do mencionado 

dogma constitucional com as particularidades próprias do Direito Penal do inimigo. 

Colocada a questão de outro modo, se a individualização da pena é reflexo 

da individualidade do sujeito na pena, por corolário do princípio da culpabilidade, cumpre 

aferir se a referida especialização da sanção penal seria suficiente à admissão de medidas 

próprias ao Direito Penal do inimigo, justamente com o escopo de permitir sua adequação 

com o ordenamento jurídico. 

Ora, em essência, o Direito Penal do inimigo se caracteriza, consoante 

exposto, justamente pela definição de um regime jurídico especial, diferenciado, aplicável 

a determinado sujeito ou grupo de sujeitos em virtude de suas características individuais, 

marcadamente prejudiciais a si. 

Este é o marco teórico estabelecido. 

Por corolário, conquanto ostente situação jurídica idêntica a de terceiros, 

o tratamento legislativo ao sujeito é substancialmente mais gravoso do que aquele 

aplicável aos demais cidadãos. 

Não há como deixar de perceber que, sob um enfoque, o Direito Penal do 

inimigo revela uma forma de individualização, conquanto firmada em fundamentos 

ilegítimos decorrentes da subjetividade, tendo em vista que prevê tratamento jurídico 

mais rigoroso ao cidadão que é tido, ao menos sob os auspícios do ordenamento, como 

ofensivo e perigoso à comunidade. 

Ainda assim, a prescrição constitucional da individualização da pena não 

se presta de fundamento de validade ao Direito Penal do inimigo, sobretudo porque 

pressupõe valoração baseada na conduta do agente, enquanto elemento empírico de sua 

culpabilidade, e não em suas circunstâncias e características individuais, elementares 

próprias de uma avaliação subjetiva do cidadão. 
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Com efeito, o óbice à legitimação de medidas típicas do Direito Penal do 

inimigo remonta não à prescrição de um regime jurídico diferenciado, que acaba em 

determinados aspectos sendo consequência direta da culpabilidade do indivíduo 

externada pela individualização da pena, mas sim apor sua fixação estar lastreada em 

elementos eminentemente subjetivos da personalidade, tendo em vista que estes não se 

prestam ao detalhamento de sua culpabilidade. 

Noutro plano, entretanto, as prescrições do Direito Penal do inimigo 

refletem flagrante violação à individualização da pena, eis que incorrem em tratamento 

jurídico único, substancialmente mais rigoroso como dito, a despeito das distinções 

individuais existentes entre todos os interessados, vale dizer, os inimigos. 

Por conseguinte, além de violar o dogma da isonomia, especificamente no 

viés da culpabilidade, o Direito Penal do inimigo também é epistemologicamente 

incompatível com o princípio da individualização da pena. 

A colocação da individualização da pena no cerne do presente estudo 

basicamente no enfoque da valoração do exame criminológico para progressão de regime, 

traz a lume questão de grande importância, referente à identificação acerca de ser a citada 

avaliação uma ferramenta destinada, na verdade, à individualização da pena, e não ao 

Direito Penal do inimigo.  

No referido propósito, é imprescindível a realização de exame dogmático 

atinente à natureza jurídica e ao papel das avaliações na Execução Penal, notadamente 

situando o referido instituto frente ao Direito Penal do inimigo e à individualização da 

pena. 
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3. O exame criminológico e as avaliações técnicas na Execução Penal 

 

3.1. Introdução 

 

A legislação brasileira estabelece que, no curso da pena privativa de 

liberdade, o sentenciado poderá ser submetido a avaliações sociais e de saúde, inclusive 

de natureza psicológica, para direcionamento das medidas administrativas de fiscalização 

da pena de reintegração social do apenado, assim como para instruir decisões judiciais. 

Tais prescrições retratam, desde logo, que as avaliações em comento não 

se confundem com a hipótese de constatação da inimputabilidade no curso da execução 

penal84, cujo reconhecimento estará invariavelmente atrelado a perícia psiquiátrica 

indicativa da incapacidade de compreender o caráter ilícito da conduta ou se determinar 

conforme tal compreensão85. 

Não há como negar que a instituição de avaliações de saúde e sociais na 

execução da pena é fruto, em certo grau, de reminiscência da visão biologicista da 

Criminologia, especialmente em relação àqueles de viés puramente de saúde, ainda que 

com algum abrandamento, revelando com clareza que, a despeito da superação da 

concepção de que a incursão delitiva estaria de modo predeterminado vinculada a 

características biológicas do sujeito, a sucessão histórica se processa mediante agregação 

de novas visões, sem rompimento absoluto com a construção pretérita. 

Alvino Augusto de Sá detalha a evolução das avaliações no regime jurídico 

nacional, em paralelo com o estágio de desenvolvimento da Criminologia Clínica: 

 

Com essas mudanças, aos poucos migrava-se de uma compreensão 

mais estritamente biologicista, psicologicista da conduta criminosa e do 
homem criminoso, para uma compreensão pluridimensional, 

psicossocial, crítica e até mais humana, não só do homem criminoso, 

como também do homem preso (...). Realizando uma abordagem 

bastante sucinta sobre o assunto, pode-se distinguir, na Criminologia 

Clínica, um modelo médico-psicológico, um modelo psicossocial e um 

modelo crítico. No modelo médico-psicológico, a preocupação 

                                                           
84 Lei de Execução Penal, art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier 

doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do ministério Público, da 

Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida 

de segurança. 
85 Código de Processo Penal, art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 

ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, 

descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 
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principal é explicar as causas do comportamento criminoso, e, no 

estudo dessas causas, a ênfase recai principalmente sobre o psiquismo, 

a personalidade, o corpo e, a seguir, sobre o histórico familiar e social 

do agente (...). No modelo psicossocial, a preocupação ainda é por se 

conhecerem os múltiplos fatores sociais e sociológicos, 

comparativamente com o anterior. O foco não prioriza as condições 

biopsicológicas. No viés crítico da Criminologia Clínica, a preocupação 

não é (ou não deveria ser) mais a de estudar causas da conduta 

criminosa ou múltiplos fatores a ela associados, mas os múltiplos 

fatores pelos quais o indivíduo se tornou frágil e vulvernável perante o 

sistema punitivo e foi criminalizado por ele. (SÁ, 2011, pp. 148-151). 

 

Também é inegável a constatação de que as mesmas avaliações são reflexo 

direto do atual estágio da Criminologia, especificamente no enfoque da Criminologia 

Clínica, especificamente por viabilizar a identificação dos fatores psicológicos e sociais 

associados à incursão delitiva do agente, em relação aos quais, portanto, haverão de 

incidir as medidas de dissuasão próprias do processo de reintegração social. 

A mencionada particularidade remete, necessariamente, ao risco de que a 

apreciação dos resultados das referidas avaliações, especificamente em relação aos 

exames de saúde, incorra em particularizações incompatíveis com o ordenamento 

jurídico, sobretudo no enfoque de subjetivismos. 

Com efeito, a despeito de a legislação manter a previsão da realização de 

exames de saúde, dentre outros, com o propósito de dirigir a atuação das atividades 

aplicadas ao sentenciado no curso da execução da pena privativa de liberdade, deverão, 

sempre, as autoridades administrativas e judiciárias incumbidas da fiscalização da sanção 

penal cuidar para que as deliberações referentes a cada um dos sujeitos encarcerados não 

estejam baseadas em critérios biologicistas, pena de violação ao dogma da culpabilidade 

e incursão em medida típica do Direito Penal do inimigo. 

O direcionamento das condições de cumprimento da pena calcado 

exclusivamente em critérios de natureza biológica, notadamente em detrimento do 

sentenciado, não se pode deixar de reconhecer a configuração de aplicação própria do 

Direito Penal do inimigo, tendente à absoluta eliminação dos riscos inerentes à existência 

de determinado cidadão. 

Tanto assim que se operou a superação do modelo biologicista. 

É que, tratando-se de exame baseado em características puramente 

biológicas, ter-se-ia de reconhecer predeterminismo inerente às mesmas, o que conduziria 

invariavelmente à imposição de condições mais gravosas, sempre, independentemente da 

evolução do sentenciado no cumprimento da pena. 
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Não é outro o motivo pelo qual é sustentado, por parte da doutrina, que o 

exame criminológico, enquanto modalidade avaliativa da execução da pena privativa de 

liberdade, sintetiza ferramenta de reducionismo biologicista.  

O tema será, em tópico próprio, objeto de extenso debate no presente 

estudo, quando sustentada posição absolutamente contrária à referida tese. 

Esta não foi, claramente, a opção do legislador, notadamente quando se 

constata a vinculação do sistema progressivo de cumprimento da pena, inclusive no viés 

regressivo, ao comportamento prisional favorável do apenado86. 

Relevante destacar que, no mesmo período em que começa a reduzir a 

visão reducionista biologicista da Execução Penal, começa a assumir gradativa 

metodologia científica a Psicologia, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, 

tendo por caso mais marcante desta mudança de foco no Brasil (biologia criminal versus 

psicologia do crime) a perícia realizada em Febrônio Índio do Brasil, primeiro paciente 

do Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, do Rio de Janeiro. 

Este é, certamente, fator que contribui substancialmente para confusão 

referente ao escopo da atividade de reintegração social, em diversas oportunidades vista 

como efetivo tratamento médico. 

Tal entrelaçamento entre as ciências, com gradativa redução da influência 

da Medicina e da Antropologia Criminal no ambiente criminológico, acompanhada de 

constante aumento da relevância da Psicologia Criminal, contribuiu para que parte da 

doutrina insistisse em ver, na abordagem de reintegração social do apenado, um viés 

terapêutico, sobretudo porque os métodos de atuação das referidas ciências, dada sua raiz 

médica comum, são idênticas, através de diagnósticos, prognósticos e ação terapêutica. 

Não é por outra razão que durante muito tempo foi disseminada a 

utilização da expressão terapêutica penitenciária 

Outra, a propósito, não poderia ser a solução frente a ordem constitucional 

vigente, dedicada ao resguardo da dignidade da pessoa humana87, inclusive mediante a 

                                                           
86 Lei de Execução Penal, 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 cumprido ao 

menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 

diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
87 Constituição Federal, art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; 
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exaltação da validade da autonomia da vontade, permeadas pela vedação às penas de 

caráter perpétuo88. 

Com efeito, se o comportamento do sujeito no curso da execução penal é 

o requisito subjetivo dos direitos incidentes na fase de cumprimento da pena, certo é que 

não se adota postura segundo a qual condições biológicas do sujeito seriam determinantes 

de sua incursão delitiva.  

Destarte, a prescrição da realização de exames hábeis a direcionar a 

abordagem estatal no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade não revela 

incursão em reducionismo biologicista, sobretudo porque estes se prestam, no cenário 

atual da Criminologia Clínica, à demonstração do perfil do sujeito encarcerado, 

permitindo a formulação de hipótese sobre sua conduta futura e a elaboração de programa 

dirigido a sua adequada reintegração social89. 

No escopo de compatibilizar a realidade própria do indivíduo às condições 

de execução da pena privativa de liberdade, indiscutível a pertinência da adequada 

aplicação, dentre outras tantas ferramentas, de exames psicológicos de natureza projetiva, 

eis que estes, a par de não maculados pelo predeterminismo inerente ao biologicismo, são 

dotados de fundamental importância na definição de prognóstico psicológico indicativo 

de condutas futuras. 

 

Os testes projetivos foram construídos com o propósito da investigação 

clínica, visando a construção de diagnósticos e de planejamento de 

tratamentos psicoterápicos. Seu propósito está diretamente relacionado 

ao conhecimento do mundo interno do paciente, de onde se buscariam 

indicadores para a formulação de hipóteses quanto ao funcionamento 

psíquico deste sujeito avaliado. (ROVINSKI, 2012, p. 547) 

 

Importante frisar, todavia, que o uso de técnicas projetivas é próprio de 

determinadas abordagens psicológicas, justamente com o escopo de definir prognóstico 

de conduta futura frente a determinadas circunstâncias, o que viabiliza a definição de 

                                                           
88 Constituição Federal, 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: b) 

de caráter perpétuo; 
89 Relacionando a psicanálise com a abordagem criminológica proposta pela Criminologia Clínica, detalha 

Álvaro Mayrink: “em suma, a psicanálise pode ser definida em síntese criminológica, ou seja, depois de 

penetrar no mundo do inconsciente e estudar os mistérios da vida psíquica, o processo freudiano visa às 

investigações concernentes à atividade do homem delinquente, objetivando desvendar os complexos 

originários e as tendências inconscientes que possam determinar ações delituosas e procurar orientar a 

libido par fins elevados e nobres” (COSTA, 1997, p. 125). 
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tratamento psicoterápico que, atuando no quadro psicológico atual, pretende desconstruir 

a reação esperada conforme a técnica projetiva aplicada. 

Transportada a referida lógica ao contexto criminológico, é certo que a 

mesma se presta a aferir a conduta futura esperada, no enfoque delitivo, frente a 

determinadas circunstâncias, o que permite atuação terapêutica dedicada à desconstrução 

desta provável reação. 

É neste cenário que se concebe o uso da expressão terapêutica 

penitenciária, significando justamente a abordagem destinada a atuar sobre os fatores 

associados à prática delitiva durante o período do cárcere, com o escopo de assegurar a 

eficiente reintegração social do apenado. 

No presente estudo, porém, é evitado o uso da citada expressão justamente 

com o fito de evitar que errônea compreensão de seu conteúdo possa induzir a qualquer 

contexto vinculado a um biologicismo reducionista. 

A visão que se propõe quanto a estudos projetivos na Execução Penal não 

se confunde, é evidente, com concepção reducionista, prestando-se, na verdade, à 

identificação da incursão criminal do sujeito frente a determinadas circunstâncias sociais 

e psicológicas, de maneira a atuar na referida relação de causalidade com o fito de 

viabilizar processamento mais adequado da questão pelo sujeito. 

Convém sublinhar, ademais, que o uso de técnicas projetivas no âmbito da 

Psicologia é amplamente admitida como ferramenta válida e eficiente à abordagem 

terapêutica, assim como, o que é mais importante, à utilização em outras tantas searas da 

vida social, tal como na habilitação para direção de veículo automotor e na orientação 

profissional, marcadas justamente pelo uso das referidas técnicas. 

Atribuir ao uso de técnicas projetivas a pecha de reducionismo biológico 

redunda, de uma só feita, em desautorizar a Psicologia enquanto ciência e, 

principalmente, em negar a realidade incontornável de que toda conduta humana revela 

uma manifestação de vontade externada sob efeito de determinados fatores e 

circunstâncias. 

Logo, não procede tal crítica feita por parte da doutrina. 

As técnicas projetivas na Execução Penal servem justamente para tal fim: 

identificar a reação projetada do sujeito frente a dadas circunstâncias e, assim, orientar 

toda a abordagem realizada na privação de liberdade com o objetivo de promover a 

adequada reintegração social do apenado. Este é o sentido da utilização de técnicas 

projetivas no exame criminológico de entrada. 
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Diversamente do que sustentam alguns, tal técnica na Execução Penal 

retrata elevado nível de abordagem científica voltada à reintegração social do apenado, 

que não se confunde em nada com um reducionismo biológico atávico. 

Logo, não se pode deixar de perceber que a delimitação dos instrumentos 

avaliativos na legislação brasileira reflete, com muita clareza, a superação de um 

biologicismo atávico em prol do reconhecimento da criminalidade como fenômeno 

psicossocial multifacetário, a demandar uma abordagem científica, como bem pontuou 

Alvino Augusto de Sá: 

 

Com a promulgação da Lei Federal 7.210/1984 (a Lei de Execução 

Penal – LEP), e da Lei 7.209/1984 (a nova Parte Geral do Código Penal 
Brasileiro), três instrumentos de avaliação passaram a ser legalmente 

previstos: o exame criminológico, o exame de personalidade e o parecer 

das Comissões Técnicas de Classificação (CTC) (…), observou-se uma 

evolução, não só quanto às novas propostas de avaliação, mas também 

quanto à compreensão e prática do exame criminológico. Este, em suas 

práticas tradicionais, vinculava-se a uma doutrina mais organicista, 

buscando investigar, por trás da conduta criminosa, anormalidades ou 

patologias. A metodologia proposta obedecia a um rigor científico 

impecável, porém fazendo recair a ênfase sobre as investigações de 

caráter predominantemente médico, incluindo múltiplos exames, como 

o exame morfológico (exame de toda a estrutura corporal, mensuração 

de todos os membros e segmentos, exame da constituição, medidas do 

cérebro etc), exame funcional, seguindo-se os mais rigorosos critérios 

da semiologia moderna e com o auxílio de todos os meios físicos e 

químicos, que permitam a sondagem das mais íntimas e delicadas 

funções individuais (MORAD AMAR, 1987; MAYRINK DA COSTA, 

1982), exame moral etc. Predominava uma visão predeterminista do 

comportamento criminoso: antropológica, antropométrica, 

biotipológica. Porém, à medida que a Criminologia, por força das 

diversas correntes de pensamento, avançou para uma compreensão 

menos determinista, mais polivalente e mais interdisciplinar (agora já 

não tanto acerca do comportamento criminoso isolado, e, sim, do crime 

como um complexo fenômeno social), o exame criminológico também 

começou a sofrer novas orientações, passando por uma abordagem 

multidisciplinar (na qual vários enfoques convergem para uma síntese 

sob a primazia de um determinado enfoque), e evoluindo para uma 

compreensão interdisciplinar (SÁ, 2011, pp. 200-201). 

 

O objeto do presente tópico é justamente o detalhamento dos instrumentos 

dispostos na legislação brasileira para fins de avaliação do sentenciado no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, consistentes basicamente90 no exame 

                                                           
90 Foi feita expressa referência ao termo basicamente, detalhando as avaliações previstas expressamente na 

legislação nacional, justamente com o propósito de assentar que, por força da oficialidade e dos poderes 

instrutórios do juiz incidentes na Execução Penal, outras avaliações podem ser determinadas pelo juízo 

competente, notadamente para a aferição dos aspectos comportamentais inerentes aos direitos subjetivos 

fixados em relação ao cumprimento da sanção penal. Recentemente, a propósito, tem sido relativamente 
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criminológico, no exame de personalidade e nos laudos das Comissões Técnicas de 

Classificação. 

Assim, se pretende fixar premissas teóricas ao exame das informações 

colhidas em pesquisa exploratória, de modo a viabilizar a elaboração de conclusões 

quanto à questão de pesquisa proposta. 

 

   

                                                           
comuns determinações judiciais da realização de exames observando técnicas psicológicas específicas, tais 

como Roschard, na Execução Penal. 
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3.2. Avaliações na Execução Penal no Direito Comparado 

 

Na esteira da cientificidade da abordagem estatal estabelecida no 

ordenamento brasileiro, pertinente destacar, ademais, que a adoção de modelos 

metodológicos que contem com a realização de avaliações de saúde, física e psicológica, 

com sentenciados a penas privativas de liberdade é amplamente disseminada nos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos. 

Na Espanha, por exemplo, a Ley n.˚ 59, de 197991, denominada de Lei 

Geral Penitenciária, dispõe de título denominado Del tratamiento, o que denota 

justamente o reconhecimento da execução da pena privativa de liberdade como 

instrumento destinado à reintegração social do apenado mediante abordagem 

individualizada de acordo com as particularidades de cada cidadão encarcerado. 

Tanto assim que o art. 59.1 prescreve que “el tratamiento penitenciario 

consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la 

reeducación  y reinserción social de los apenados”, detalhando inclusive seu escopo de 

“hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley 

penal, así como de subvenir a sus necesidades”, mediante o desenvolvimento de “una 

actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su 

familia, al prójimo y la sociedad em general” (art. 59.2). 

Para a consecução do propósito em questão, estão previstas a realizações 

de inúmeras avaliações científicas de objeto psicossocial: 

 

Artículo 62 

El tratamiento se inspirará en los siguientes principios: 

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el 

temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a 

tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto 

evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de 

la misma, que se recogerá en el protocolo del interno. 

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad 

criminal y con un juicio pronóstico inicial, que serán emitidos tomando 

como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a 

que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su actividad 

                                                           
91 Disponível em http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html#t3. Acessado em 11 de 

nov. de 2017. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html#t3
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delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, 

familiares o sociales, del sujeto. 

c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de 

métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales, en relación a la personalidad del interno. 

 

Na República Argentina, o tema é reservado à Lei n.˚ 24.660, de 199692, 

que disciplina integralmente a execução das penas privativas de liberdade naquele país. 

O citado diploma normativo estrutura o cumprimento das sanções penais 

na modalidade progressiva, tal como no sistema brasileiro, mas, entretanto, o faz 

prevendo expressamente sua segmentação em fases ou períodos de observação, de 

tratamento, de prova e de liberdade condicional (art. 12). 

O período de observação é detidamente regulado pelo art. 13 da legislação 

argentina, prescrevendo: 

 

Período de observación 

Artículo 13. — El período de observación consiste en el estudio 

médico-psicológico-social del interno y en la formulación del 

diagnóstico y pronóstico criminológicos. Comenzará con la recepción 

del testimonio de sentencia en el organismo técnico-criminológico, el 

que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días. Recabando la 

cooperación del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la 

historia criminológica. 

Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico 

tendrá a su cargo: 

a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, 

formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico; todo ello se 

asentará en una historia criminológica debidamente foliada y rubricada 

que se mantendrá permanentemente actualizada con la información 

resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado; 

b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar 

su tratamiento, a los fines de lograr su aceptación y activa participación, 

se escucharán sus inquietudes; 

c) Indicar la fase del período de tratamiento que se propone para 

incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que 

debe ser destinado; 

d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del 

tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester. 

 

O mesmo modelo de período de observação é previsto, ainda, na Lei n.˚ 

2.298, de 2001, da Bolívia93; e no Decreto n.˚ 1.027, de 1997, de El Salvador94. 

                                                           
92 Disponível em http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm. 

Acessado em 11 de nov. de 2017. 
93 Disponível em http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol2.pdf. Acessado em 11 de nov. 

de 2017. 
94 Disponível em http://www.refworld.org.es/country,,,LEGISLATION,SLV,,57f76d877,0.html. 

Acessado em 11 de nov. de 17. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol2.pdf
http://www.refworld.org.es/country,,,LEGISLATION,SLV,,57f76d877,0.html
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Já a legislação de regência da execução das penas privativas de liberdade 

na Alemanha, denominada Strafvollzugsgesetz95, prevê expressamente figura 

correspondente à classificação estatuída na Lei de Execuções Penais do Brasil, através de 

exame de personalidade e das condições de vida do interno, de modo a definir a 

abordagem penitenciária dirigida ao mesmo com o propósito de promover sua 

reintegração social. 

 

Artículo 6. Estudio del tratamiento. Participación del recluso  

(1) Cumplido el procedimiento de ingreso, se inicia la investigación de 

la personalidad y condiciones de vida del interno. Se podrá prescindir 

de ello, si en vistas de la duración de la condena no resultara oportuno.  

(2) El estudio abarca el conocimiento de las circunstancias que sean 

necesarias para un tratamiento planificado del recluso en el régimen 

penitenciario durante la ejecución y para la integración posterior a su 

puesta en libertad. En reclusos que han sido condenados por un 

hechopunible con arreglo a los artículos 174 a 180 ó 182 del Código 

Penal, se deberá comprobar con especial atención, si corresponde el 

traslado a un establecimiento de terapia social.  

(3) La planificación del tratamiento se debatirá con el interno.  

Artículo 7. Plan de la ejecución  

(1) En base al estudio del tratamiento (Art. 6), se elaborará un plan para 

la ejecución.  

(2) El plan para la ejecución contendrá como mínimo datos sobre las 

siguientes medidas de tratamiento:  

1. el alojamiento en régimen cerrado o abierto, 

2. el traslado a un centro social-terapéutico, 

3. la asignación de sección y grupos de tratamiento, 

4. la actividad laboral así como medidas de formación o capacitación 

profesional. 

5. la participación a cursos de capacitación, 

6. medidas especiales de apoyo y tratamiento, 

7. flexibilizaciones en la ejecución y 

8. medidas necesarias para preparar la puesta en libertad. 

(3) El plan de ejecución deberá concordar con el desarrollo del interno 

y los demás resultados de investigación de la personalidad. Para ello, se 

preverán plazos adecuados.  

 

O preceito é expresso, inclusive, quanto à previsão de que será o plano de 

execução, estabelecido com fundamento na classificação e nas avaliações, que definirá as 

medidas futuras de flexibilização da execução, o que corresponde exatamente à essência 

do sistema progressivo. 

                                                           
95 Disponível na versão em espanhol em 

http://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/coleccion_de_derecho_penitenciario_4.pdf. Acessado em 11 de 

nov. de 17. 

http://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/coleccion_de_derecho_penitenciario_4.pdf
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A Itália, de seu turno, regulamenta a questão na Lei n.˚ 26, de 197596, cujo 

art. 13 prescreve expressamente a realização de avaliação psicológica de personalidade 

para definição do que denomina trattamento penitenziario: 

 

Modalità del trattamento  
13. Individualizzazione del trattamento. 

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della 

personalità di ciascun soggetto.  

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta 

l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze 

fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. 

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel 

corso di essa.  

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, 

sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da 

effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o 

modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso 

dell'esecuzione.  

 

Finalmente, a legislação francesa também prevê expressamente um 

período de observação multidisciplinar após a entrada no cárcere, a qual servirá de 

parâmetro para toda a execução da pena, na Lei n.˚ 2009-143697: 

 

Article 89 

I. - L'article 717-1 est ainsi modifié: 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: 

«Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une 

période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font 

l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine 

est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service 

pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en 

concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue 

définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à 

la connaissance du juge de l'application des peines»; 

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi 

rédigées: «Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte 

leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière 
de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un 

régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits 
visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 

pénitentiaire»;  

 

                                                           
96 Disponível em 

http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.p

df. Acessado em 11 de nov. de 2017. 
97 Disponível em 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=359F2126D4FC86D306264EA36B695E21.tplg

fr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=29990101. Acessado em 11 de nov. de 17. 

http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf
http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=359F2126D4FC86D306264EA36B695E21.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=359F2126D4FC86D306264EA36B695E21.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=29990101
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Não há como deixar de perceber, neste cenário, o nítido propósito 

emprestado pelas legislações do Direito Comparado às avaliações, enquanto importante 

elemento de compatibilização da execução da sanção penal com as características de cada 

indivíduo segregado, dirigido ao propósito de promover sua eficiente reintegração social. 

Mais que isso, a discussão aqui exposta detalhou que as avaliações no 

Direito Comparado se prestam à classificação do sentenciado e, assim, ao processo de sua 

reintegração social, não como elemento destinado à apreciação de direitos subjetivos. 
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3.3. Exame criminológico 

 

3.3.1. Natureza 

 

O exame criminológico é, sem dúvida alguma, a modalidade de avaliação 

na Execução Penal que mais é debatida na dogmática nacional, de modo que no presente 

estudo foi fixado como referencial teórico a obra de Alvino Augusto de Sá, em toda sua 

vasta produção científica acerca do tema mas principalmente com lastro em seus livros 

Criminologia Clínica e Psicologia Criminal e Criminologia Clínica e Execução Penal. 

Conquanto seja verdade, de um lado, que a referida avaliação é a que mais 

se submete ao crivo jurisdicional, o que justifica a quantidade de vezes que a referida 

figura é centro de debates doutrinários, não se pode negar, de outra banda, que as idas e 

vindas de sua regulamentação no ordenamento pátrio também foi fator que concorreu 

substancialmente para a circunstância ora constatada. 

Deve ser visto, complementarmente, que a exigência normativa, outrora 

vigente, de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional 

também foi fator muito relevante para emprestar importância à referida avaliação no 

cenário da doutrina nacional.  

Raramente a doutrina se dedicou ao exame das demais modalidades de 

avaliação na Execução Penal, mas, de outro lado, vasta é a produção intelectual, nem 

sempre científica, quanto à específica forma de avaliação que foi, por muito tempo, 

requisito à progressão de regime prisional. 

Essencialmente, o exame criminológico consiste em avaliação 

interdisciplinar que tem por propósito apurar a dinâmica do fato criminoso sob a ótica do 

indivíduo autor, aferindo a maior parte de informações possíveis acerca da pessoa 

examinada98. 

Neste sentido, o objeto da mencionada avaliação recai sobre os fatores 

psicológicos e sociais associados à prática do delito pelo indivíduo examinado99, não se 

                                                           
98 COSTA, Álvaro Mayrink da.  Exame criminológico.  5.ed.,  Rio de Janeiro:  Forense,  1997,  p. 88. 
99 O exame criminológico “é uma perícia acerca da dinâmica do ato criminoso, a natureza do exame 

criminológico não pressupõe necessariamente nenhuma concepção ontológica de crime. 

Consequentemente, não pressupõe necessariamente nenhuma relação intrínseca entre condições pessoais 
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confundindo com o exame de personalidade, que se dirige à identificação realidade 

individual do cidadão independentemente do delito pelo qual tenha sido condenado100, ou 

com o exame psiquiátrico, cuja finalidade é aferir a imputabilidade do agente101. 

Destarte, o exame de personalidade objetiva detalhar tal faceta da 

individualidade do examinado, mesmo que esta não mantenha qualquer relação com a 

prática delitiva. 

Há sempre de ser destacado, ao se referir à relação de crime e criminoso, 

abarcando a influência de fatores sociais e psicológicos na prática da conduta por parte 

do agente, há de se considerar que qualquer conduta reflete sempre manifestação de 

vontade por parte do agente. 

Neste contexto, a conduta é sempre o reflexo no mundo naturalístico de 

manifestação de vontade por parte de determinado indivíduo, sobretudo porque o Direito 

Penal não institui conceito de ação ou omissão, valendo-se de tais figurais axiomáticas 

do mundo fenomênico. 

O objeto do exame criminológico, cuja verificação contribui 

fundamentalmente para a correta aferição de sua natureza jurídica, reside exatamente 

neste pormenor, inferindo as circunstâncias sociais e psicológicas que conduziram a 

opção do sujeito pela conduta definida em lei como típica. 

Este é referencial teórico do presente estudo. 

É justamente esta associação entre fatores sociais e psicológicos, de um 

lado, e a opção consciente pela conduta criminosa, de outro, que representa o objeto do 

exame criminológico, revelando um propósito nítido de aferir circunstâncias 

criminógenas em cada caso concreto. 

Daí a distinção ontológica em relação ao exame de personalidade, cujo 

escopo remonta à apurar, mediante testes psicológicos, a essência da personalidade de 

determinado cidadão. Assim, se objetiva aferir o conjunto de características psíquicas de 

determinado indivíduo, englobando suas tendências inatas e suas experiências 

constituídas no curso de sua existência. 

Logo, a distinção entre exame de personalidade e exame criminológico 

não reside apenas no objeto (essência da personalidade versus associação entre fatores 

                                                           
e o crime, mas unicamente uma associação entre certas condições pessoais do agente e sua conduta que o 

Direito Penal tipifica como crime” (SÁ, 2010, p. 1). 
100 SÁ, Alvino Augusto de.  Criminologia clínica e Execução Penal.  São Paulo:  RT,  2011,  p. 219. 
101 COSTA, Álvaro Mayrink da.  Exame criminológico.  5.ed.,  Rio de Janeiro:  Forense,  1997,  p. 90. 
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sociais e psicológicos e determinada conduta definida como crime), alcançando ainda 

seus respectivos métodos, tendo em vista que enquanto aquele se utiliza de testes 

psicológicos, este se vale da atuação de equipe multidisciplinar, transcendendo a atuação 

isolada da Psicologia. 

O escopo atribuído ao exame, a propósito, é marca de sua evolução 

histórica, tendo em conta que, desde sua concepção, a referida forma de avaliação já tinha 

a finalidade de realizar estudo multidisciplinar a respeito da dinâmica do fato delitivo: 

 

Já ao tempo de Lacassagne os pioneiros da Criminologia reclamavam a 

organização de um exame médico-psicológico-social dos delinquentes. 

Historicamente, a sua necessidade foi afirmada pela primeira vez por 

Lombroso no Congresso Internacional Penitenciário de St. Petersburgo, 

em 1890, tendo a enquete social sido enaltecida, à mesma época, por 

Garofalo, o qual salientava que, nos países anglo-saxões e no quadro do 

sistema de probation, a prática da enquete social já era realizada há 

longo tempo. Aliás, o que caracteriza a construção italiana é que a 

enquete social e o exame médico-psicológico devem formar um todo, 

uma vez que são complementares (COSTA, 1997, p. 87). 

 

Assim, o exame criminológico sintetiza a própria essência da Criminologia 

Clínica, ao menos em seu viés tradicional, no modelo médico-psicológico, no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que elabora diagnóstico 

atinente aos fatores sociais e psicológicos que permearam a adoção voluntária, deve ser 

dito, da conduta típica pelo sujeito, o qual viabiliza conclusão acerca da provável reação 

do indivíduo frente à incidência das mesmas circunstâncias em relação a si em evento 

futuro. 

É verdade, entretanto, que em virtude da amplitude de sua abordagem, 

decorrência da interdisciplinariedade, o exame criminológico renovado tenderá a indicar, 

especificamente no quadro diagnóstico, o atual contexto psicossocial do examinando, o 

que acaba servindo ao exame judicial do comportamento prisional atual do sentenciado 

e, assim, a eventual progressão de regime ou livramento condicional. 

Não se pode deixar de ver, porém, que este é aspecto puramente secundário 

do exame criminológico, que haveria de ser suprido por outras formas de avaliação, tais 

como os relatórios das Comissões Técnicas de Classificação. 

A citada referência retrata outro aspecto do exame criminológico, 

consistente no fato de ser integrado por 2 partes distintas: a primeira, marcada por uma 

extensa e aprofundada pesquisa acerca da vida do segregado, em seus enfoques 

familiares, sociais, profissionais, criminais, psicológicos, psiquiátricos e jurídicos; e, 
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noutro plano, a segunda, atinente à elaboração de conclusão a respeito da perspectiva de 

conduta futura do sentenciado, sob aspecto criminal, à luz dos fatores e circunstâncias 

identificados na fase inicial. 

Não há como deixar de constatar que tal formatação do exame 

criminológico, composta por um diagnóstico e de um prognóstico, é reflexo direto da 

influência das ciências da área da saúde no campo da Psicologia. 

Com efeito, havendo eixo de saúde no exame criminológico, é cogente que 

sua formação pressuponha um diagnóstico, decorrente da anamnese e de exames, a partir 

do qual se estabelece um prognóstico de cenário futuro. 

Exatamente como se verifica nas Ciências Médicas, o diagnóstico servirá 

de parâmetro para a atuação profilática, notadamente após seu cotejo com a perspectiva 

de prognóstico quanto à evolução do paciente. 

Transportado o modelo citado para o âmbito do exame criminológico, a 

mencionada avaliação será integrada por uma diagnose que promoverá a associação entre 

os fatores sociais e psicológicos que influíram na prática delitiva por parte do indivíduo, 

a partir da qual definirá uma prognose criminológica quanto ao futuro. 

A prognose, inequivocamente e por força da natureza criminológica da 

avaliação, residirá exatamente em manifestação técnica – de natureza psiquiátrica, 

psicológica e social – acerca da perspectiva de nova incursão delitiva por parte do 

examinando. 

É este o contexto em que o exame criminológico ostentaria aptidão para 

identificar a tendência de reiteração delitiva. 

A referida atribuição, contudo, nada mais é do que um reflexo da 

incidência de técnicas projetivas na faceta psicológica que integra o exame criminológico. 

Se é verdade que a cientificidade da técnica projetiva empresta relativo 

grau de acerto à projeção da futura conduta, não se pode deixar de constatar que, na 

condição de mera projeção, não servirá jamais para estabelecer certeza plena referente a 

determinada conduta futura. 

O citado aspecto do exame perde relevo ante a gradativa substituição da 

teoria biologicista predetermista, porém, ainda assim, a citada modalidade avaliativa 

ostenta valioso acervo de informações hábeis a dirigir à abordagem estatal ao cidadão 

durante seu encarceramento, por alguns denominada terapêutica criminal, objetivando 

combater os elementos identificados em sua personalidade ou em sua vida social como 

tendentes a conduzir à nova prática delitiva. 
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É evidente que, além de alguma temperança dever incidir em relação à 

projeção promovida pelo exame criminológico, consequência direta do reconhecimento 

da autonomia do indivíduo, a perspectiva de comportamento futuro haverá de ser lida, 

ainda, à luz das prescrições normativas próprias de cada ordenamento jurídico, de modo 

que, conquanto a Psicologia esteja habilitada a projetar possível conduta futura, haverá a 

citada conclusão de estar permeada pela noção de que não há crime sem conduta do 

sujeito (nulla pena sine crimen). 

Estas colocações acentuam, pois, a prognose criminal como elemento de 

segundo plano, de importância menor, seja frente à perspectiva de que o ordenamento 

veda a atribuição de consequências jurídicas ao referido prognóstico, seja porque a 

prognose não retrata, a despeito de seu lastro técnico, certeza científica da reiteração 

delitiva futura. 

Tais constatação viabilizam conclusão absolutamente importante, relativa 

à percepção de que não é comum a identificação de laudos de exames criminológicos que 

declarem expressamente eventual tendência de reiteração delitiva do indivíduo. 

Colocada a questão sob outro enfoque, deve se reconhecer que, a despeito 

de a técnica projetiva dispor de habilitação suficiente ao reconhecimento de provável 

conduta futura, até mesmo de caráter típico, o ordenamento vigente obsta, de maneira 

completa e absoluta, ao menos sob a ótica da imputabilidade, seja emprestada 

consequência penal à mera expectativa de conduta futura. 

Não é, destarte, desautorizado ou maculado o exame criminológico ou 

mesmo sua conclusão acerca de eventual conduta futura, eis que esta, apesar de 

irrelevante ao direito sancionatório, é de elevada importância na abordagem efetivada no 

cumprimento da pena por parte do Estado com o propósito de reintegração social do 

apenado. 

Conquanto não disponha, noutro plano, de definição normativa referente à 

composição da equipe encarregada do exame criminológico, é imprescindível para fins 

de seu êxito a observância à sua natureza interdisciplinar, fundamental à adequada 

formulação do cenário psicossocial do indivíduo associado à prática do delito. 

Neste toar de ideais, haverão de compor a equipe encarregada da 

realização do exame criminológico psicólogo, assistente social, bacharel em Direito e 

médico psiquiatra, conquanto a carência de qualquer das referidas especialidades não 

repercuta na invalidade do respectivo laudo.  
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Dada a natureza pericial da avaliação, os aspectos éticos aplicáveis aos 

técnicos encarregados do exame, assim como as exigências processuais atinentes à 

imparcialidade do auxiliar do juízo, estabelecem a condição de que o corpo técnico 

encarregado da elaboração do respectivo laudo seja distinto daquele que promove, no 

cotidiano da unidade prisional, o acompanhamento do sentenciado102.  

                                                           
102 A particularidade em comento é suficiente à demonstração de que muitas das objeções e críticas opostas 

ao exame criminológico estão maculadas por impropriedade flagrante, como se infere, por exemplo, neste 

pormenor, na assertiva de Andrei Zenkner Schmidt, no seguinte sentido: “deveriam ser formulados por 

peritos que acompanharam de perto o preso durante a execução da pena, dando acompanhamento 

psicossocial. Deveria ser formulado a partir de parâmetros científicos, não se deixando influenciar por 

aspectos emocionais. Na prática, o contrário: o curso dos laudos é tão leigo quanto a conversa de duas 

pessoas comuns que assistem ao Programa do Ratinho. Qualquer pessoa leiga, ao examinar o nosso João, 

chegaria às mesmas conclusões dos laudos” (SCHMIDT, 2004, p. 2). O desacerto da assertiva se infere, 

por exemplo, da Resolução n.º 10, de 2005, do Conselho Federal de Psicologia, art. 2º, inciso k. Ao 

psicólogo é vedado (...) ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais 

ou profissionais, atuais ou anteriores, possam aferir a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade 

aos resultados da avaliação. 
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3.3.2. Espécies 

 

À luz do escopo de sua elaboração, que repercute inclusive no momento 

processual de realização da perícia, o exame criminológico é classificado pela doutrina 

como exame criminológico de entrada ou exame criminológico para fins de progressão 

de regime. 

Não há como deixar de perceber, ademais, que a referida classificação é 

reflexo da organização normativa das avaliações na redação originária da Lei de 

Execuções Penais. 

O referido diploma previa expressamente, ao menos em sua redação 

originária, a realização do exame criminológico em 2 momentos processuais: o primeiro, 

dirigido aos sentenciados condenados à pena privativa de liberdade em regime inicial 

fechado, retratando uma avaliação integrante do processo de classificação, reservada ao 

momento de ingresso, de entrada, no sistema prisional103; já o segundo, aplicável aos 

sentenciados em fase de obtenção de progressão de regime prisional, revelava 

instrumento tendente à apuração do requisito comportamental ao respectivo direito 

subjetivo104. 

Não há como deixar de reconhecer, destarte, que para incremento da 

eficiência do processo de reintegração social do apenado, o exame criminológico de 

entrada é dotado de maior qualificação, se comparado com o exame criminológico para 

apreciação de direito subjetivo incidente na execução penal, tendo em vista que, ao 

apresentar perspectiva concreta acerca do indivíduo na fase inicial da execução da pena 

privativa de liberdade, viabiliza um direcionamento individualizado das abordagens 

técnicas, de modo a assegurar maior eficiência à finalidade de modular a reação do 

                                                           
103 Lei de Execuções Penais, art. 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 

regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma 

adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que 

trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em 

regime semi-aberto. 
104 Lei de Execuções Penais, 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 cumprido 

ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão. Parágrafo único. A 

decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame 

criminológico, quando necessário. (redação originária) 
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indivíduo à influência daqueles fatores sociais e psicológicos que comprovadamente 

estiveram associados à pratica delitiva. 

Por corolário, não há como deixar de identificar que a exigência de exame 

criminológico para a apreciação judicial de determinado direito subjetivo, no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, será importante apenas para situações muito 

específicas já que, consoante frisado, a mencionada avaliação se refere ao cenário humano 

e psicológico em que perpetrada a prática criminosa, de forma que pouco influentes, de 

regra, tais informações em decisão que haverá de estar fundada na conduta do sentenciado 

no curso da execução penal. 

Muito mais eficiente neste escopo é, sem dúvida, o relatório das Comissões 

Técnicas de Classificação – CTC, sobretudo se estes tiverem por parâmetro o exame 

criminológico de entrada regularmente realizado. 

Com efeito, é justamente o exame criminológico de entrada que, enquanto 

elemento integrante da classificação do apenado, conduzirá todo o processo de 

reintegração social do sentenciado, retratando, pois, a essência da atuação da 

Criminologia Clínica105. 

A despeito de instituído desde a redação original da Lei de Execuções 

Penais, a realização do exame criminológico no momento do ingresso no sistema 

prisional, de resultados substancialmente mais qualificados do que aquele após períodos 

de encarceramento, como ocorre no exame para fins de progressão, nunca foi amplamente 

realizado no sistema prisional brasileiro, em flagrante prejuízo do procedimento 

classificatório e de reintegração social dos apenados. 

O mote da afirmação de que o exame criminológico será importante apenas 

em situações específicas não tangencia à sua suposta invalidade ou mesmo à sua 

irrelevância, mas sim à verificação de que, na imensa maioria dos casos, a mera 

comprovação de inexistência de falta disciplinar já será suficiente à comprovação do 

comportamento suficientemente satisfatório ao ingresso ao regime mais brando. 

Na verdade, neste particular, se exalta o acerto da alteração do art. 112 da 

Lei de Execução Penal quanto à revogação da obrigatoriedade do exame criminológico 

                                                           
105 “O exame (de entrada) seria feito (seria, já que, na prática, nem sempre se faz o que a lei manda) num 

momento em que, ao menos teoricamente, o condenado ainda não se contaminou com os efeitos perniciosos 

da vida carcerária, encontrando-se temporalmente mais próximo de sua atividade criminosa, com o que o 

diagnóstico criminológico tende a ser mais fidedigno, mais confiável, enquanto avaliação dinâmica da 

conduta desviante” (SÁ, Alvino Augusto de.  Criminologia clínica e Execução Penal.  São Paulo:  RT,  

2011,  p. 209). 
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para progressão de regime, estabelecendo sua excepcionalidade, é flagrante a percepção 

de que a citada avaliação é por demais complexa e qualificada, de forma a ultrapassar as 

provas necessárias ao julgamento da maioria dos casos, notadamente frente ao vulto da 

população prisional nacional. 

Haverá retorno ao tema em tópico próprio, ao qual se remete o leitor. 

Questão de extrema importância a ser apreciada a este tempo remonta às 

consequências jurídicas da omissão estatal relativamente à realização do exame 

criminológico de entrada, a despeito da expressa exigência legal da medida. 

De início, havendo lei expressa determinando a realização da dita 

avaliação, sói incontornável a conclusão de que cabível a exigência judicial de sua 

realização, tanto pelo sentenciado ou seu defensor, quanto por qualquer dos demais 

órgãos da execução. 

A referida tutela haveria de ser resguardada no próprio curso da guia de 

execução penal ou mesmo em ação autônoma, cuja competência não está inserta no juízo 

das Execuções Penais, ante a prescrição taxativa da Lei n.º 7.210, de 1984, de modo que 

sua definição haveria de observar as determinações da legislação de organização 

judiciária. 

Conquanto reflita diretamente no êxito da abordagem dedicada à 

reintegração social do apenado, a omissão estatal quanto à realização do exame 

criminológico de entrada não se reveste de reflexos patrimoniais ou mesmo 

extrapatrimoniais do cidadão encarcerado, eis que não atinge seus direitos inerentes à 

personalidade. 

Por conseguinte, a mencionada omissão, a despeito de configurar ato 

ilícito, não repercute em danos, requisito à configuração de relação jurídica obrigacional 

de natureza aquiliana. 

Não há como negar, entretanto, que a citada omissão refletirá de maneira 

direta em relação à eventual valoração do exame criminológico, enquanto ferramenta 

dedicada à aferição do requisito comportamental à progressão de regime. 

Com efeito, o exame criminológico de entrada, integrante do 

procedimento classificatório,  direciona toda a abordagem penitenciária com o fito de 

promover a reintegração social do apenado. 

Neste diapasão, dita avaliação se presta a definir parâmetro absolutamente 

eficiente na aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, especialmente quando 

aferido em confrontação com as avaliações perpetradas no curso do cumprimento da pena 
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privativa de liberdade, especialmente os relatórios de Comissão Técnica de Classificação, 

e o exame criminológico realizado para fins de progressão, se for o caso. 

Destarte, é imprescindível que, no momento da apreciação da progressão 

de regime, a valoração judicial sopese e, sobretudo, considere que a ausência da referida 

medida probatória não poderá prejudicar a implementação de direitos subjetivos do 

apenado, especialmente porque decorrente de omissão estatal. 

Outrossim, a apreciação judicial do requisito subjetivo à progressão haverá 

de sopesar a omissão estatal quanto à realização do exame criminológico de entrada, 

sobretudo porque a dita postura reflete diretamente na diminuição da eficiência do 

processo de reintegração social do apenado, eis que frustra abordagem penitenciária 

direcionada aos fatores sociais e psicológicas associadas à prática delitiva. 

O ordenamento jurídico brasileiro, contudo, deixou de prever a 

obrigatoriedade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime 

prisional desde a promulgação da Lei n.º 10.792, de 2003, que alterou a redação do art. 

112 da Lei de Execuções Penais. 

Destarte, atualmente, a Lei de Execuções Penais vige dispondo apenas 

quanto ao exame criminológico de entrada, enquanto parte do processo de classificação 

do apenado para direcionamento do processo de reintegração social, de modo que, para 

fins de progressão de regime, a realização de exame criminológico dependerá de decisão 

judicial adequadamente motivada, eis que não decorrente de prescrição legal. 

Em tópico subsequente será justamente detalhada a evolução normativa do 

tema. 
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3.3.3. Elementos 

 

O exame criminológico é composto, consoante citado, por 2 segmentos, 

absolutamente distintos em relação a seus respectivos propósitos, tal como se assentou 

no tópico antecedente. 

As referidas partes possuem, ainda como se acentuou em tópico anterior, 

o escopo de traçar, de um lado, um completo e aprofundado desenho do contexto pessoal 

do indivíduo, nos mais variados aspectos, associando-o à incursão delitiva, assim como 

de, por outra banda, definir uma perspectiva minimamente segura de sua conduta futura 

sob aspecto criminal. 

O forte aspecto de saúde do citado estudo, decorrência direta do relevante 

papel reservado à Psicologia e à Psiquiatria no exame, é fator preponderante na 

denominação de cada uma das partes do exame criminológico: a primeira, chamada de 

diagnóstico criminológico, e a segunda, de prognóstico criminológico. 

Logo, no diagnóstico criminológico, haverá a equipe técnica de traçar 

aprofundado estudo acerca da vida do indivíduo, perpassando, sob aspecto puramente 

social, sua constituição familiar de origem, intercorrências da infância e adolescência, 

registro de atos de violência ou abuso de que tenha sido parte, educação formal e seu 

aproveitamento, atividades laborais desenvolvidas, constituição de família, ambiente da 

vida privada e familiar, desenvolvimento psicológico e social, integração no núcleo social 

em que inserido, drogadição, histórico criminal, contexto de vida familiar no curso do 

encarceramento, condições de cumprimento da pena e sua versão em relação ao fato 

delitivo a ele atribuído, além de outras que se revelam pertinentes. 

Esta visão ampla acerca do indivíduo e do cenário associado à prática do 

fato delitivo é fruto justamente da interdisciplinariedade do exame criminológico, a qual 

permite a formação de compreensão ampla do evento social representado pela prática do 
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fato definido como crime106, que transcende em muito uma concepção tacanha e restrita 

do crime e do criminoso sob aspecto ontológico107. 

Ainda no âmbito do diagnóstico criminológico, será traçada avaliação 

psicológica, social, psiquiátrica e jurídica, habitualmente permeada por técnicas de 

aferição das características de sua personalidade do indivíduo, tais como, seu índice de 

desenvolvimento, capacidade de adaptação social, afetividade, agressividade, ansiedade, 

extensão do campo psicológico, equilíbrio emocional, efeitos do aprisionamento, 

estereotipia, dissimulação, egocentrismo, frieza, grau de inteligência, implicação com o 

fato praticado, labilidade, grau de tolerância a frustrações, vulnerabilidade, 

sugestionabilidade e caraterísticas da sexualidade. 

A partir dos referidos fatores, alguns de inegável importância na 

consecução de conduta típica, a equipe multidisciplinar encarregada do exame 

criminológico haverá de identificar a influência de uma ou algumas das circunstâncias 

diagnosticadas na prática do fato delitivo concretamente objeto da sentença penal 

condenatória, o que permite projetar expectativa de conduta futura. 

Estará, então, concluído o diagnóstico criminológico. 

Inegável, é de se perceber, a importância das informações estampadas no 

exame criminológico, especificamente na modalidade de entrada, para fins de, em 

primeiro aspecto, classificar o sentenciado conforme suas condições individuais, bem 

como para, em um segundo momento, direcionar a abordagem a ele dirigida no curso do 

encarceramento, viabilizando, outrossim, ao Estado atuação concretamente adequada 

para evitar novas incursões criminosas. 

                                                           
106 “Ao recorrer à interdisciplinariedade, o exame criminológico se vale da experiência clínica da 

entrevista psiquiátrica e aos critérios científicos da Psiquiatria para a compreensão de um quadro 

psíquico. Vale-se também da tradição da clínica da Psicologia, nas entrevistas de diagnóstico, além das 

tradicionais e já cientificamente embasadas técnicas de exame de personalidade e de inteligência. Vale-se 

também de toda a experiência historicamente colhida e validada dos profissionais de Serviço Social, na 

análise e compreensão do indivíduo em seu histórico familiar e social. A esses exames, soma-se o estudo 

jurídico do caso, com o devido detalhamento do histórico do examinando em suas práticas tidas como 

criminosas, suas penas, sua vida prisional etc., tudo isso servindo de matéria-prima a ser levada em conta 

no exame” (SÁ, Alvino Augusto de.  Criminologia clínica e Execução Penal.  São Paulo:  RT,  2011,  p. 

206). 
107 “Pelo diagnóstico, a natureza do exame criminológico, tecnicamente falando, consiste em avaliar todo 

o contexto complexo do preso, a saber, suas condições pessoais, orgânicas, psicológicas, familiares, 

sociais e ambientais em geral, que estariam associadas à sua conduta criminosa e nos dariam subsídios 

para compreender tal conduta. Tal natureza, assim definida, não pressupõe necessariamente nenhuma 

concepção ontológica de crime. Consequentemente, não pressupõe necessariamente nenhuma relação 

intrínseca entre condições pessoais e o crime. Ela pressupõe, isto sim, uma relação, uma associação entre 

certas condições pessoais e a conduta que o Direito Penal, bem ou mal, tipifica como crime, sendo que a 

compreensão dessa relação independe, em certo sentido, da conduta ser ou não crime” (SÁ, Alvino 

Augusto de.  Criminologia clínica e Execução Penal.  São Paulo:  RT,  2011,  p. 206). 
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Com efeito, não há como deixar de constatar que a identificação dos 

fatores concretos associados à prática de determinado delito pelo sujeito assume 

fundamental importância na definição da atuação do Estado que busca promover sua 

eficiente reintegração social, no caso de exame criminológico na modalidade de entrada. 

Conforme já assentado, o prognóstico é, induvidosamente, o que suscita 

maiores discussões na dogmática nacional108, notadamente em virtude da inadequada 

colocação do tema. 

Tal assertiva remonta, inicialmente, à aferição de que, a despeito de o 

prognóstico criminológico ser dotado de reconhecido método científico, o que lhe confere 

elevado grau de acerto, suas conclusões haverão de estar permeadas pela constatação da 

superação do biologicismo atávico que marcou a Criminologia por longo período. 

Noutros termos, apesar da cientificidade do método que induz a conclusão 

criminológico do respectivo exame, haverá seu intérprete de avalia-las à luz da premissa 

de que, enquanto sujeito dotado de autonomia e individualidade próprias, o sentenciado 

deterá sempre a possibilidade de frustrar todas as expectativas nele depositadas, inclusive 

as piores. 

No mesmo sentido, se manifesta Alvino Augusto de Sá: 

 

O problema oferecido pelo prognóstico criminológico, como parte 

integrante do exame criminológico, é que, pela expectativa e exigência 

do Judiciário e da própria lei (quando previsto em lei), ele deve se fazer 

em termos bastante específicos e oferecer boa dose de certeza sobre a 

probabilidade do comportamento criminoso se repetir ou não, no futuro. 

Ocorre que, e o contexto do passado é conhecido (para a formulação do 

diagnóstico), o contexto do futuro não é conhecido (para fins de 

prognóstico). Assim, de um lado, essa dose de certeza sobre a 

probabilidade de ocorrência de um comportamento específico no futuro 

oferece o risco de ser enganosa – esse é o primeiro grande problema, já 

sobejamente comentado na literatura. Por outro lado – e este é o outro 

problema – trata-se de uma manifestação técnica que, oferecendo um 
respaldo enganosamente seguro ao Judiciário, vai motivar e 

fundamentar decisões que são vitais para o examinando e toda sua 
família (SÁ, 2011, p. 207). 

 

Destarte, inadequadas as colocações dogmáticas referentes à prognose que 

se baseiam na afirmação de sua incerteza, eis que esta, a par de inegável, não destitui a 

peça de importância na definição da abordagem estatal feita durante o cárcere com o 

propósito de assegurar a reintegração social do apenado. 

                                                           
108 Tanto assim que Alvino Augusto de Sá qualifica a prognose criminológica como a “parte mais frágil e 

pouco defensável do exame” (SÁ, 2010. p. 1). 
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Este cenário acarreta justamente a gradativa perda de importância do 

prognóstico criminológico integrante dos exames criminológicos, notadamente porque, 

como já pontuado, a cientificidade de suas conclusões não pode gozar de reflexos no 

âmbito judiciário, sobretudo frente à constante possibilidade de o examinando frustrar 

todas as expectativas referentes à sua pessoa. 

É muito comum, ainda, menção à valoração da prognose criminológica no 

curso da execução da pena privativa de liberdade para fins de aferição do requisito 

subjetivo à progressão de regime e ao livramento condicional, notadamente na 

apresentação de argumentos dogmáticos para a invalidade do exame criminológico. 

Em primeira plana, quanto ao pormenor, cumpre destacar que, a teor do 

art. 112 da Lei de Execuções Penais, a progressão de regime está atrelada ao cumprimento 

de parcela mínima da pena e ao fato de o sentenciado “ostentar bom comportamento 

carcerário”109. 

É incontornável a conclusão de que a progressão de regime está atrelada, 

sob aspecto subjetivo, a exame retroativo da atitude do sentenciado no curso do 

cumprimento da pena, mais precisamente nos regimes anteriores, de modo que 

absolutamente inviável, seja por contrariedade à norma, seja por inadmissível retorno ao 

pretederminismo, a invocação da projeção de comportamento futuro para negar a 

admissão de determinado sujeito em regime prisional menos rigoroso. 

No tocante específico do livramento condicional, a invocação da prognose 

criminal para fins de aferição do requisito subjetivo comporta debate mais aprofundado. 

É que, na forma do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, a concessão 

do livramento estará atrelada, além do cumprimento de parcela da pena fixada, “à 

constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a 

delinquir”110, no caso de se tratar de agente condenado em razão da prática de crime 

doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

                                                           
109 Lei de Execuções Penais, art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quanto o preso tiver cumprido 

ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 

diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
110 Código Penal, art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de 

liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I – cumprida mais de um terço da pena se o 

condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II – cumprida mais da metade se 

o condenado for reincidente em crime doloso; III – comprovado 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 – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o 

dano causado pela infração; V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime 

hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, 
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A hipótese submetida à exegese neste particular é, à toda prova, muito 

mais difícil do que aquela decorrente do art. 112 da Lei de Execuções Penais, eis que, no 

tocante ao livramento condicional, diversamente do que ocorre quanto à progressão de 

regime, há exigência de uma perspectiva de que o agente não voltará a delinquir 

expressamente prevista em lei. 

Conquanto a referida especificidade seja relevante, não há como se possa 

sustentar conclusão diversa daquela própria da progressão de regime. 

É que o gozo de qualquer direito subjetivo, inclusive em relação à 

execução da pena privativa de liberdade, pressupõe a implementação de suas respectivas 

condições, e não de uma perspectiva, puramente incerta, de que seu exercício haverá de 

atender os interesses da coletividade. 

Exemplificando, preenchidos os requisitos à tutela possessória, esta haverá 

de ser assegurada a seu titular, mesmo à luz de indícios de que este poderá, no seu 

exercício futuro, se afastar do interesse coletivo, representado pela observância à função 

social da posse. 

Neste cenário, o reconhecimento da autodeterminação como faceta da 

personalidade humana, erigida à ordem de direito fundamental do cidadão pela 

Constituição Federal, inviabiliza por completo a restrição a direito subjetivo como base 

em perspectiva de conduta futura incompatível com o ordenamento, notadamente porque 

a referida prognose, a despeito de dotada de lastro científico, pode não se confirmar. 

Há, ainda, outro fundamento a inviabilizar a aplicação do art. 83, parágrafo 

único, do Código Penal, consistente no dogma da culpabilidade, enquanto pedra de toque 

do Direito Penal. 

É absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico restringir o 

gozo de determinado direito subjetivo ante a perspectiva de que, no futuro, alguém possa 

incorrer na prática de delito, o que se consolida no anátema nullum crime nulla pena sine 

lege.  

Imperiosa, destarte, a realização de interpretação conforme à 

Constituição111 relativamente ao art. 83, parágrafo único, do Código Penal, de maneira a 

                                                           
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único – Para o condenado 

por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão de livramento ficará 

também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a 

delinquir. 
111 A interpretação conforme a Constituição é método hermenêutico, de natureza sistemática, que dentre as 

interpretações de disposição normativa assegura prevalência àquela que é compatível com a Constituição 

Federal, de maneira a assegurar a eficiência das prescrições legais.  
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assegurar o direito subjetivo ao livramento condicional, mesmo aos condenados pela 

prática de crimes dolosos com violência ou grave ameaça à pessoa, desde que apresentado 

comportamento satisfatório e mesmo no caso de a prognose criminológica indicar 

perspectiva de nova incursão delitiva futura. 

Esta é, sem dúvida, a única interpretação compatível com o regime 

democrático. 

A previsão legal, entrementes, deve ser dito, é fruto de um estado de 

evolução da Criminologia que, à época de sua promulgação, ocorrida ainda em 1983, 

ainda estava relativamente vinculada a aspectos biológicos da avaliação do sujeito, a qual 

chegava, ademais, a vincular a prognose criminal a uma aferição da periculosidade do 

agente112. 

Não há como se possa deixar de sublinhar o equívoco da referida 

concepção, conquanto se deva reconhecer que a mesma era, à época, bastante sustentada. 

A razão é singela: a periculosidade de determinado agente é, na legislação nacional, 

tratada sob o enfoque da inimputabilidade, notadamente porque, insista-se, no âmbito da 

imputabilidade, o parâmetro de atuação da legislação penal é a culpabilidade113. 

O exame criminológico, porém, não será integrado sempre por uma 

prognose criminal. Este elemento é restrito aos casos em que a citada avaliação é realizada 

objetivando a análise de direito subjetivo de determinado  sentenciado no curso da 

Execução Penal: 

 

No exame feito para fins de instrução de pedido de benefícios, o 

prognóstico diz respeito especificamente a probabilidade de 

reincidência. No de entrada, porém, que tem como objetivo principal 

oferecer subsídios para a individualização da pena, não há se falar 

necessariamente em prognóstico, o qual, se fosse feito, referir-se-ia à 

probabilidade do interno se adaptar a este ou àquele regime (SÁ, 2010, 

p. 1). 

 

                                                           
112 Por todos, deve ser citado Álvaro Mayrink da Costa que entendia a diagnose criminal como”instrumento 

de trabalho que permite fixar um critério geral de caráter provisório sobre a índole do delinquente” (p. 

115), acrescentando que a prognose “tem, essencialmente, por suporte fático, o perigo que o periciado traz 

à coletividade, os fatores próprios de natureza pessoal do periciado e a possibilidade de serem resolvidos 

os seus problemas de ordem material” (COSTA, Álvaro Mayrink da.  Exame criminológico.  5.ed.,  Rio 

de Janeiro:  Forense,  1997,  p. 119). 
113 Alvino Augusto de Sá detalha a impropriedade técnica da vinculação entre o exame criminológico e um 

diagnóstico de periculosidade do agente, ressaltando que “é a diferença essencial entre esse diagnóstico e 

o diagnóstico de periculosidade, feito no exame de sanidade mental, para fins de aferição do grau de 

imputabilidade. Embora essa diferença seja óbvia, tecnicamente, não é incomum fazerem-se confusões 

entre ambas as peças periciais” (SÁ, 2010, p. 1). 



  

 84 

Significa, pois, dizer que em situações outras, previstas no ordenamento 

consoante se demonstrará adiante, nas quais a realização do exame criminológico não 

está atrelada ao sistema progressivo de cumprimento da pena, o referido laudo não terá, 

no âmbito da prognose, o objetivo de identificar eventual tendência de reiteração delitiva 

sob influência de determinados fatores sociais e psicológicos. 
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3.3.4. Tratamento normativo do exame criminológico 

 

O propósito do presente tópico é o detalhamento da evolução normativa 

da exigência do exame criminológico, enquanto ferramenta de avaliação na Execução 

Penal, no ordenamento jurídico brasileiro. 

Integra, ainda, o propósito do presente tópico a verificação da evolução do 

tratamento regulamentar reservado à questão por parte do Conselho Federal de 

Psicologia, bem como das principais correntes jurisprudenciais adotadas pelos tribunais 

superiores a respeito do exame criminológico. 

O instrumento avaliativo em questão estava previsto na redação original 

da Lei de Execuções Penais, de 1984, especificamente nos arts. 8º e 112, os quais 

dispunham, respectivamente, acerca do exame criminológico de entrada e daquele 

realizado para fins de progressão de regime prisional. 

 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, 

em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a 

obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e 

com vistas à individualização da execução. 

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser 

submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade 

em regime semi-aberto. 

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva, com a transferência para regime menor rigoroso, a ser 

determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 

(um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão. 

Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da 

Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando 

necessário. 

 

Não há como deixar de perceber a opção legislativa a respeito do exame 

criminológico: quanto à entrada, este seria obrigatório apenas em relação aos condenados 

a pena em regime inicial fechado, podendo, todavia, ser aplicável também no tocante aos 

condenados em regime inicial semiaberto.  

Já em relação ao exame criminológico para fins de progressão de regime, 

o mesmo não era obrigatório, independentemente do regime prisional, de modo que a 

admissão em modalidade menos gravosa de cumprimento de pena dependeria da referida 

avaliação “quando necessário”, na expressão do legislador. 
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A expressão inserta no diploma normativo é, evidentemente, uma marca 

que pretendeu emprestar ao exame criminológico para fins de progressão de regime a 

condição de etapa excepcional da deliberação judicial, reservada portanto a casos e 

situações específicos. 

Conquanto flagrante a percepção de que a opção legislativa era de que, 

para fins de progressão, o exame fosse exceção, enquanto na fase de admissão haveria de 

ser regra, ao menos para os condenados em regime fechado, a prática desviou-se 

completamente dos mencionados parâmetros. 

Com efeito, apesar de não se poder fixar por pesquisa científica tal 

assertiva, a prática cotidiana revelou, com cores fortes, que, de um lado, o exame 

criminológico de entrada praticamente não era feito, conquanto obrigatório, assim como 

ocorre hoje, ao passo que, na outra extremidade do lapso de cumprimento da pena, o 

exame criminológico para fins de progressão, a despeito de excepcional, era estabelecido 

amplamente como condição à admissão em regime mais brando. 

Em poucas palavras, a lógica estabelecida pela Lei de Execuções Penais 

foi frontalmente contrariada pela prática judiciária. 

A consequência foi o estabelecimento de dificuldades substanciais ao 

procedimento de progressão de regime, não no enfoque de seu exame de mérito, mas na 

fixação de diligência preparatória que acabava por alongar consideravelmente o trâmite 

para o exame da progressão. 

O reflexo, era de se imaginar, foi a formação de cenário que, ao repercutir 

em demora representativa no julgamento dos incidentes para fins de progressão de 

regime, contribuiu relevantemente para a superlotação carcerária114. 

A reação foi movimento capitaneado por Secretarias de Estado de 

Administração Prisional, sustentando justamente a necessidade de exclusão da figura 

normativa do exame criminológico para fins de progressão de regime, ao argumento de 

que a exigência fixada judicialmente acarretava o agravamento da superlotação prisional. 

                                                           
114 É verdade que a política de encarceramento do Estado brasileiro, principalmente a partir da década de 

1990, se retratou pela edição de inúmeros diplomas legais de aumento do rigor legislativo, seja com penas 

mais elevadas (v.g. a Lei n.º 11.343, de 2003, em relação à Lei n.º 6.368, de 1976, quanto ao tratamento 

penal do tráfico de entorpecentes), seja com o aumento das exigências para fins de obtenção da liberdade 

provisória ou no curso do cumprimento da pena (v.g. a Lei n.º 8.072, de 1990), o que repercute diretamente 

no aumento da população prisional. A despeito disto, não se pode deixar de ver que a praxe estabelecida, 

de realização quase obrigatória do exame criminológico para fins de progressão quando a Lei de Execução 

Penal o estabelecia como excepcional, também repercute para o aumento da população prisional, ainda que 

de modo indireto, ao retardar a admissão em regimes mais brandos. 
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Foi este o quadro de promulgação da Lei n.º 10.792, de 2003, que 

emprestou nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, de modo a excluir a 

previsão do exame criminológico para fins de progressão de regime, mesmo que de modo 

excepcional: 

 

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 cumprido ao menos um 

sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as 

normas que vedam a progressão.  

 

Desde então, o cerne da controvérsia que se estabeleceu acerca do tema, 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, foi a validade de decisão judicial que, mesmo 

após a edição da Lei n.º 10.792, de 2003, determinava a submissão do sentenciado a 

exame criminológico como condição à apreciação de direito subjetivo à progressão de 

regime. 

Tal controvérsia repercutiu, no âmbito regulatório da profissão de 

psicólogo, notadamente porque aqueles atuantes no sistema prisional passaram 

justamente a estar no ponto central da discussão se deveriam, ou não, cumprir 

determinação judicial de realização de exame criminológico. 

A questão alcançava fundamentalmente os profissionais lotados em cada 

uma das unidades prisionais, os quais, a par de acompanharem os sentenciados 

cotidianamente, se viam compelidos judicialmente a atuar como peritos na realização de 

exame criminológico que influenciaria diretamente na eventual progressão de regime 

prisional, em flagrante contrariedade às prescrições éticas da profissão. 

Entrementes tenham sido proferidas decisões em sentidos variados, 

consolidou-se jurisprudência no sentido da legalidade de tal exigência judicial, 

observadas as restrições éticas aplicáveis aos técnicos que faziam o acompanhamento 

clínico dos sentenciados, inicialmente, a partir de súmula vinculante do Supremo Tribunal 

Federal, publicada em 23 de dezembro de 2009: 

 

Súmula Vinculante n.° 26 do STF. Para efeito de progressão de regime 

no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da 

execução observará a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n.° 8.072, 

de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado 

preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 

podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização 

de exame criminológico.  
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Logo em seguida, mais precisamente no DJe de 13 de maio de 2010, 

também o Superior Tribunal de Justiça editou súmula sobre a matéria, ratificando a 

posição de que seria legítima a exigência judicial do exame criminológico para fins de 

progressão de regime: 

 

Súmula n.° 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas 

peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 

 

A adequada compreensão das prescrições sumulares indica, com muita 

clareza, que a jurisprudência se fixou exatamente naquele que era o sentido da redação 

originária da Lei de Execuções Penais, ou seja, estabelecendo que, de regra, para fins de 

progressão de regime, não seria exigível, a despeito de ser exigência excepcional, 

observando as particularidades do caso concreto e desde que devidamente motivada. 

Foi neste cenário que o Conselho Federal de Psicologia editou, em 29 de 

junho de 2010, cerca de 45 dias após a publicação da súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a Resolução n.º 9, de 2010. 

O mencionado diploma administrativo se dirigia basicamente à 

regulamentação da atividade do psicólogo no âmbito do sistema prisional, notadamente 

de modo a delimitar atuação eticamente adequada, em clara reação às decisões judiciais 

que impunham a técnicos das unidades prisionais a realização de exames criminológicos.  

Neste pormenor, o órgão de classe fixou115: 

 

Art. 4º. Em relação à elaboração de documentos escritos:  

a) Conforme indicado nos Art. 6º e 112 da Lei n.° 10.792/2003 (que 

alterou a Lei n° 7.210/1984), é vedado ao psicólogo que atua nos 

estabelecimentos prisionais realizar exame criminológico e participar 

de ações e/ou decisões que envolvam práticas de caráter punitivo e 

disciplinar, bem como documento escrito oriundo da avaliação 

psicológica com fins de subsidiar decisão judicial durante a execução 

da pena do sentenciado;  
b)  O psicólogo, respaldado pela Lei n° 10792/2003, em sua atividade 

no sistema prisional somente deverá realizar atividades avaliativas com 
vistas à individualização da pena quando do ingresso do apenado no 

sistema prisional. Quando houver determinação judicial, o psicólogo 

deve explicitar os limites éticos de sua atuação ao juízo e poderá 

elaborar uma declaração conforme o Parágrafo Único.  

Parágrafo Único. A declaração é um documento objetivo, informativo 

e resumido, com foco na análise contextual da situação vivenciada pelo 

sujeito na instituição e nos projetos terapêuticos por ele experienciados 

durante a execução da pena. 

 

                                                           
115 Disponível em https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_009.pdf. Consultado 

em 28 de out de 2017. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_009.pdf
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Pouco depois, já em 25 de maio de 2011, a referida prescrição 

administrativa foi alterada substancialmente pela edição de novo normativo, consistente 

na Resolução n.º 12, de 2011, do Conselho Federal de Psicologia, o qual passou a 

dispor116: 

 

Art. 4º. Em relação à elaboração de documentos escritos para subsidiar 

a decisão judicial na execução das penas e das medidas de segurança:  

a) A produção de documentos escritos com a finalidade exposta no 

caput deste artigo não poderá ser realizada pela(o) psicóloga(o) que atua 

como profissional de referência para o acompanhamento da pessoa em 

cumprimento da pena ou medida de segurança, em quaisquer 

modalidades como atenção psicossocial, atenção à saúde integral, 

projetos de reintegração social, entre outros.  

b) A partir da decisão judicial fundamentada que determina a 

elaboração do exame criminológico ou outros documentos escritos com 

a finalidade de instruir processo de execução penal, excetuadas as 

situações previstas na alínea 'a', caberá à(ao) psicóloga(o) somente 

realizar a perícia psicológica, a partir dos quesitos elaborados pelo 

demandante e dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da 

profissão.  

§1º. Na perícia psicológica realizada no contexto da execução penal 

ficam vedadas a elaboração de prognóstico criminológico de 

reincidência, a aferição de periculosidade e o estabelecimento de nexo 

causal a partir do binômio delito-delinqüente.  

§2º. Cabe à(ao) psicóloga(o) que atuará como perita(o) respeitar o 

direito ao contraditório da pessoa em cumprimento de pena ou medida 

de segurança.  

 

A normatização em comento, todavia, foi objeto de controle judicial por 

meio de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, registrada sob o n.º 

5028507-88.2011.4.04.7100 na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. 

A sentença julgou procedente o pedido, ratificando medida antecipatória 

deferida no curso do processo, a fim de declarar a nulidade da Resolução nº 12/2011, 

expedida pelo Conselho Federal de Psicologia, retirando-lhe toda a eficácia em âmbito 

nacional, especialmente para o fim de invalidar processos ético-disciplinares instaurados 

com base nela ou em seus termos e as sanções eventualmente aplicadas. 

Em reexame necessário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

manteve a sentença com o seguinte acórdão117: 

 

                                                           
116 Disponível em https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/06/resolucao_012-11.pdf. Consultado 

em 28 de out de 2017. 
117 Disponível em 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=

NU&txtValor=50285078820114047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=d11f86e

cd66ee947ba80208335e03b7f&txtPalavraGerada=NBzK. Consultado em 28 de out de 2017. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/06/resolucao_012-11.pdf
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=50285078820114047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=d11f86ecd66ee947ba80208335e03b7f&txtPalavraGerada=NBzK
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=50285078820114047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=d11f86ecd66ee947ba80208335e03b7f&txtPalavraGerada=NBzK
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=50285078820114047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=d11f86ecd66ee947ba80208335e03b7f&txtPalavraGerada=NBzK
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. IMPOSIÇÃO DE 

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RESOLUÇÃO 

12/2011. COMPETÊNCIA EXCEDIDA. EFICÁCIA DO 

PROVIMENTO JURISDICIONAL. ABRANGÊNCIA ALÉM DOS 

LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO 

PROLATOR. POSSIBILIDADE. 

- A Constituição Federal prevê a liberdade para o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão quando atendidas as qualificações 

previstas em lei (art. 5º, inc. XIII da Carta Magna). Portanto, não 

compete ao Conselho Federal de Psicologia, por meio de resoluções, 

impor requisitos ou restrições ao exercício profissional que não estejam 

dispostos na legislação. 

- As recomendações contidas na Resolução nº 12/2011 não podem ser 
consideradas como meras condições técnicas e éticas estabelecidas para 

o exercício da profissão, e sim ampliações da competência 

regulamentar do CFP, uma vez que suprimem elementos essenciais à 
devida prestação de serviços por parte dos psicólogos, esvaziando a 

finalidade dos laudos e pareceres psicológicos no auxílio ao poder 

judiciário. 

- A partir do julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1243887/PR, 

o STJ vem afastando a limitação da competência territorial do órgão 

julgador na hipótese de grupo indeterminado e isonômico distribuído 

por todo o território nacional, sob pena de sancionar a aplicação de 

normas distintas a pessoas detentoras da mesma condição jurídica. 

 

Destarte, foi retirada do ordenamento normativo a Resolução n.º 12, de 

2011, em razão da sentença proferida, o que, por si só, não restabelecem a vigência da 

Resolução n.º 9, de 2010, tendo em vista que a repristinação não é admitida no regime 

jurídico brasileiro. 

Destarte, vige no Brasil, atualmente, cenário segundo o qual a realização 

do exame criminológico, para ingresso no sistema prisional, é obrigatório para 

condenados em regime fechado e facultativo para sentenciados do regime semiaberto, ao 

passo que a referida avaliação, para fins de progressão de regime, é admitida 

excepcionalmente, conforme as particularidades do caso, desde que determinada 

judicialmente de modo fundamentado. 

Interessante, destarte, sublinhar que o referido contexto é exatamente o 

mesmo estabelecido na maior parte do Direito Comparado, em que se estabelecem 

exames para fins de avaliação basicamente para fins de avaliação criminológica, e não 

como providência obrigatória para fins de aferição de requisito para gozo de direito 

subjetivo118.  

                                                           
118 A submissão do sentenciado a pena privativa de liberdade a exames, inclusive de saúde, com o propósito 

de orientar as atividades a que será submetido no curso do cumprimento da sanção penal é não é privativa 

do Brasil, vigorando, dentro outros regimes, no Chile (art. 2º do Decreto-lei n.º 321, de 1925), na Alemanha 

(art. 166 do Strafvollzugsgesetz), na Espanha (art. 59 da Ley n.º 1, de 1979), na Argentina (art. 13 da Ley 
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3.3.5. A determinação judicial de realização do exame criminológico – as 

peculiaridades do caso da súmula n.º 439 do STJ 

 

Questão sempre candente no Processo Penal pátrio se refere à decisão que, 

em determinado caso concreto, condiciona a apreciação da progressão de regime prisional 

ou do livramento condicional à realização de prova pericial, especificamente consistente 

no exame criminológico. 

Situando, assim, de outro modo a questão, o tema em apreço remonta à 

motivação que determina a realização de exame criminológico em cada caso concreto, 

destacando o mesmo da regra geral de descabimento da fixação da referida exigência. 

Neste sentido, o objeto do presente tópico é a identificação de qual seja o 

significado da expressão “peculiaridades do caso”, utilizada na súmula n.º 439 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

De início, é de se ver que, tratando-se de prova pericial, é imprescindível 

pois que se dedique à verificação das condições de admissibilidade das provas no 

Processo Penal. 

Quanto ao tema, o art. 400, §1°, do Código de Processo Penal, aplicável 

no âmbito do cumprimento das penas privativas de liberdade por analogia, estabelece que 

“as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”, o que acaba por estabelecer 

um regime de ampla admissibilidade das provas, ainda que não de modo absoluto, 

ressalvadas aquelas vedadas em lei. 

Destarte, a prerrogativa de produção de provas ostenta, de um lado, uma 

limitação legal, bem como enverga, de outro lado, uma restrição lógica, incidente em 

relação às provas manifestamente irrelevantes ou impertinentes a determinado processo 

específico. 

Gustavo Badaró se vale da doutrina italiana para detalhar os conceitos de 

relevância e de pertinência das provas: 

 

                                                           
n.º 24.660, de 1996), na Bolívia (art. 157 da Ley n.º 2.298, de 2001), El Salvador (art. 97 do Decreto n.º 

1.027, de 1997) e na Colômbia (art. 80 da Ley n.º 65, de 1993). 
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A relevância diz respeito à enunciação de um fato que será objeto do 

meio de prova, que deve ser dotado de verossimilhança e pertinência. 

Esse fato enunciado que se pretende provar deve ser um fato verossímil, 

isto é, verificável com base nos aparatos de um conhecimento 

disponíveis graças às leis da lógica ou da ciência. Já a pertinência 

significa que o fato objeto da prova, em caso de resultado positivo do 

meio de prova, terá influência sobre a decisão. Nos casos em que, 

qualquer que seja o resultado da operação probatória, ele não terá 

influência na decisão, a prova não deve ser admitida (BADARÓ, 2015, 

pp. 398-399). 

 

A aferição da pertinência e da relevância das provas estará, assim, 

diretamente relacionada com os pontos controvertidos de cada relação processual, isto é, 

com os fatos ou circunstâncias fáticas que servem de base à incidência da prescrição 

normativa aplicável à espécie. 

Logo, enquanto meio de prova pericial, a admissibilidade do exame 

criminológico estará necessariamente adstrita às referidas diretrizes, especialmente as de 

relevância e de pertinência, eis que a prova em comento é prevista em lei, assim como 

deverá, invariavelmente, ter por objeto a comprovação do requisito fático do 

comportamento satisfatório no curso da execução penal, por força da dicção do art. 83 do 

Código Penal e do art. 112 da Lei de Execução Penal. 

Com efeito, dada a natureza da questão jurídica inerente às progressões de 

regime e ao livramento condicional, a admissibilidade do exame criminológico enquanto 

elemento de prova estará sempre atrelada à finalidade de comprovar o elemento 

comportamental inerente aos respectivos direitos subjetivos. 

Cumpre, então, avaliar a pertinência e a relevância do exame 

criminológico para comprovação do comportamento do sentenciado no curso da 

execução penal. 

Tal apreciação deverá ter por premissa a perspectiva de que a mencionada 

avaliação é perícia atinente à dinâmica do fato criminoso, baseada na apuração das 

condições pessoais do agente associados à sua incursão na conduta tipificada pelo Direito 

Penal. 

Ao produzir o citado estudo, os peritos conseguem identificar com muita 

segurança o cenário psicossocial que permeou a incursão delitiva de determinado sujeito, 

o que autoriza apurar, a partir do cotejo de suas conclusões com as informações atuais da 

conduta do sentenciado no cárcere, sua nova realidade individual, tanto em relação aos 

citados fatores, quanto no tocante à sua postura individual acerca dos mesmos. 
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Logo, o referido exame comparativo permite avaliar se houve evolução do 

sentenciado relativamente aos fatores associados à prática do fato delitivo e à forma de 

vivenciá-los, tendo como recorte o período entre o tempo da incursão criminosa e o atual 

estágio de cumprimento da pena. 

Neste contexto, o citado acervo probatório viabiliza ao juízo aferir a 

manutenção, ou não, da incidência dos fatores associados ao sentenciado ao tempo da 

prática do delito, assim como inferir sua postura individual atual quanto aos mesmos. 

Assim, é viável a partir das citadas provas apurar muito mais do que uma 

mera compatibilidade formal entre a conduta atual do sentenciado e os preceitos 

disciplinares próprios do cárcere, já que é viável identificar a evolução de sua postura 

comportamental em razão do cumprimento da pena privativa de liberdade justamente em 

relação aos fatos associados à prática do delito, sobretudo a partir de um cotejo com outros 

elementos de prova como os relatórios das Comissões Técnicas de Classificação. 

Tal percepção autoriza concluir que o exame criminológico é perícia que 

mantém relevância frente à questão controvertida do comportamento do sentenciado no 

curso do cumprimento da pena privativa de liberdade, já que as conclusões periciais 

gozam de nítida verossimilhança, ou verificabilidade científica, como dito por Gustavo 

Badaró, notadamente porque tal aferição se faz quanto ao diagnóstico criminológico, e 

não quanto a eventual prognóstico criminológico atinente à reincursão criminal. 

Noutro plano, a citada prova também ostenta flagrante pertinência 

relativamente ao fato controvertido, sobretudo porque o fato objeto da prova, atinente à 

uma satisfatoriedade comportamental do sentenciado no curso do cumprimento da pena, 

é amplamente influente na decisão de apreciação da progressão de regime ou do 

livramento condicional, especialmente a partir de um cotejo com outras provas como o 

atestado de conduta carcerária e os relatórios da Comissão Técnica de Classificação. 

Logo, nesta toada, deve se reconhecer, ao menos em tese, a relevância e a 

pertinência do exame criminológico enquanto elemento probatório compatível com a 

avaliação do comportamento de sentenciado no curso do cumprimento de pena privativa 

de liberdade, enquanto ponto controvertido atinente à progressão de regime ou ao 

livramento condicional. 

Tal conclusão há de ser, entretanto, permeada pela dicção da Súmula 

Vinculante n.º 26 do STF e, sobretudo, da Súmula n.º 439 do STJ, que em essência 

ratificam o propósito do legislador com a promulgação da Lei n.º 10.792, de 2003, no 

sentido de afastar a regra da exigência da realização da prova pericial para fins de 
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progressão de regime, admitindo, contudo, de modo excepcional, a perícia desde que 

devidamente motivada a exigência. 

O preceito sumular do Superior Tribunal de Justiça, no pormenor, 

prescreve que a citada admissibilidade dependerá das “peculiaridades do caso”. 

Ora, a exigência jurisprudencial de motivação da exigência do exame 

criminológico para fins de progressão ou livramento retratada apreciação da relevância 

da prova pericial, dirigida à aferição do requisito comportamental do sentenciado para 

exame do direito subjetivo controvertido. 

Com efeito, o escopo das prescrições sumulares é ratificar a dicção do art. 

400 do Código de Processo Penal e, assim, reafirmar que a referida prova não pode ser 

definida como condição ao gozo de direitos subjetivos sem expressa exigência legal por 

decisão judicial desprovida de motivação. 

A questão que se coloca, a partir daí, é a definição de quais são as 

circunstâncias ou “peculiaridades do caso” que, retratadas na competente motivação, 

autorizam a imposição de condição de realização de exame criminológico para apreciação 

de progressão de regime ou livramento condicional. 

Considerando-se, portanto, que a perícia em comento integra processo de 

avaliação do requisito comportamental à progressão de regime ou ao livramento 

condicional, é incontornável a conclusão de que a imposição da mencionada condição 

haverá, necessária e obrigatoriamente, de estar vinculada a circunstâncias e fatos próprios 

do comportamento do indivíduo durante o cumprimento da sanção penal. 

Se incluem neste contexto, então, circunstâncias que, no curso do 

cumprimento da privação de liberdade, indiquem ou possam indicar um grave 

descompasso entre a postura do sentenciado e a abordagem penitenciária proposta com o 

escopo de promover sua reintegração social.  

Tal situação poderá se configurar, dentre outras hipóteses, na percepção 

de elevado acúmulo de faltas disciplinares de natureza grave; na prática de delito doloso 

no curso do cumprimento da sanção penal; e na resistência voluntária às atividades de 

reintegração social, tal como a recusa deliberada e imotivada à frequência às atividades 

de educação e de trabalho. 

Por corolário, as circunstâncias inerentes à prática do fato delitivo, tais 

como o modo de execução e a capitulação da conduta típica, e mesmo histórico de 

envolvimento criminal, não justificam por si só a imposição da realização da perícia 

enquanto condição à apreciação da progressão de regime ou do livramento condicional. 
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A afirmação, contudo, deve ser adequadamente esclarecida tendo em vista 

que circunstâncias graves e diferenciadas referentes à prática do fato delitivo, tais como 

requintes de violência e crueldade, motivação extremamente fútil e de atos de violência 

corporal intensa, assim como a extensão dos antecedentes criminais, podem indiciar 

determinados diagnósticos de elevado desajuste social, o que justificaria a 

excepcionalidade da produção da prova. 

Nestas hipóteses, a perícia não decorre das circunstâncias da prática do 

fato ou do histórico de envolvimento criminal mas sim dos indícios graves de desvios 

relevantes de formação humana, que são representados por certas formas de execução e 

por determinados contextos de envolvimento criminal. 

Não há como deixar de perceber, todavia, da análise da amostra, que em 

81,11 % das hipóteses, os sujeitos submetidos a exame criminológico haviam sido 

condenados em razão da prática de delitos rotulados como crimes hediondos ou 

assemelhados. 

Transcende, porém, os limites do presente estudo identificar se a 

representatividade do dito percentual é fruto do exame adequado do comportamento de 

cada sentenciado no curso da execução penal ou, ao contrário, decorre de uma indistinta 

exigência da realização de exame criminológico em virtude da mera capitulação do fato 

típico objeto da condenação. 

Fato é que a mera capitulação da condenação não poderá servir de critério 

para, isoladamente, condicionar a progressão de regime ou o livramento condicional à 

realização de exame criminológico, especificamente porque não retrata circunstância 

individual atribuível ao sentenciado que justifique a específica perícia. 

Noutro plano, a natureza jurídica do fato delitivo poderá, mediante sua 

necessária vinculação a características psicossociais associadas ao fato delitivo e ao 

comportamento no curso do cumprimento da pena, justificar a dita exigência. 

Não observada a citada vinculação, o que revela uma indistinta exigência 

do exame criminológico a todos os condenados em razão de dados tipos penais pelos 

quais tenham sido condenados (hediondos e assemelhados), ter-se-á a imposição de 

regime jurídico mais grave a grupo de agentes em razão de critério puramente subjetivo, 

o que denota nítida incursão em medida do Direito Penal do inimigo. 

A extensão da pena, de seu turno, também não servirá por si só como 

fundamento válido à exigência de realização de exame criminológico para fins de 
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progressão de regime, a despeito de poder, sob outro enfoque, conduzir à configuração 

de quadro relevante à produção da referida prova. 

Tal assertiva remonta à constatação de que, como consequência direta da 

extensão do tempo do encarceramento, o sujeito poderá, ao menos em tese, estar mais 

submetido aos efeitos, sempre deletérios e prejudiciais, do aprisionamento, dentre os 

quais podem ser citados o rompimento de vínculos familiares, a apresentação de 

estereotipia do comportamento, a perda de atividade remunerada quando da liberdade e a 

dificuldade de convivência social. 

Identificada a incidência diferenciada dos efeitos do aprisionamento,  por 

qualquer elemento de prova, tais como os relatórios de Comissão Técnica de 

Classificação, as informações das equipes de inteligência ou segurança da unidade 

prisional, conforma-se contexto pertinente à exigência da realização do exame 

criminológico para exame de progressão de regime ou de livramento condicional. 

Logo, a extensão da pena por si só não é elemento válido à realização da 

respectiva perícia, mas a configuração de efeitos diferenciados do encarceramento, que 

podem decorrer diretamente do tempo de prisão, se prestam validamente a tal fim. 

Outra questão importante é a referente à viabilidade de determinação do 

exame criminológico para fins de progressão de regime estar lastreada no diagnóstico de 

determinadas características em qualquer das avaliações da Execução Penal. 

Na hipótese de a referida característica do indivíduo refletir no aspecto 

comportamental de seu cumprimento da pena, tais como nos diagnósticos de 

agressividade, de desequilíbrio emocional e de dificuldade de adaptação social, as quais 

têm aptidão de ensejar a prática de atos de indisciplina e de insubordinação no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, é de se reconhecer que o referido cenário é 

válido para determinar o condicionamento da progressão de regime a exame 

criminológico. 

O cerne, portanto, do examinado indica que, para fins de exigência da 

produção de exame criminológico para progressão de regime, haverão de ser observadas, 

além dos requisitos da relevância e da pertinência da prova, as “peculiaridades do caso”, 

definida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as quais correspondem à 

constatação de comportamentos concretos do indivíduo, ou de características 

psicossociais suas, que repercutam ou tenham aptidão de repercutir diretamente na 

satisfatoriedade ou insatisfatoriedade comportamental durante o cumprimento da pena. 
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3.3.6. Aspectos processuais da realização do exame criminológico 

 

Tratando-se de perícia, tal como estabelecido em tópico antecedente, o 

exame criminológico assumirá aspecto de avaliação extrajudicial no caso de sua 

realização para fins de ingresso no sistema prisional, o que não se aplica à hipótese de 

determinação judicial de sua realização para fins de aferição do requisito subjetivo à 

progressão de regime ou ao livramento condicional. 

Nesta hipótese, a avaliação corresponderá a perícia judicial, enquanto 

espécie de prova judicial, de maneira que se lhe são aplicáveis todas as prescrições 

processuais referentes à produção probatória. 

Tida a premissa da natureza jurídica de prova do exame criminológico para 

fins de progressão de regime e de livramento condicional, há de ser reconhecida a 

possibilidade de sua realização por perito habilitado, nomeado pelo juízo, na hipótese de 

inexistir perito oficial disponível119. 

O perito, por essência, é auxiliar do juízo dotado de conhecimento técnicos 

específicos, de natureza científica ou artística, de modo que em relação ao mesmo se 

estende a condição da imparcialidade, inerente à jurisdição. Tanto assim, que o Código 

de Ética do Psicólogo, instituído pela Resolução n.° 2, de 1987, veda expressamente que 

o profissional funcione como perito “de pessoa por ele atendida ou em atendimento” 

(art. 20, alínea a). 

Neste mesmo sentido, a propósito, deve ser reconhecido que, realizada a 

perícia por perito oficial, haverá sempre a viabilidade de o juízo determinar, obviamente 

de modo fundamentado, a realização de nova perícia, seja por outro perito oficial, seja 

por perito nomeado especialmente para este fim. Do mesmo modo, haverá de ser admitida 

a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos pelas partes 

interessadas120. 

                                                           
119 Código de Processo Penal, art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 

perito oficial, portador de diploma de curso superior. §1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado 

por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, 

dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame (Redação da Lei n.º 11.690, 

de 2008). 
120 Código de Processo Penal, art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 

perito oficial, portador de diploma de curso superior. §3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao 
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É verdade, entretanto, que a prática forense retrata que a referida 

participação processual, de viés muito mais participativo na produção da prova pericial, 

é absolutamente excepcional. 

Efetivamente, é absolutamente rara a constatação fática de indicação de 

assistente técnicos, a formulação de quesitos e a solicitação de esclarecimentos periciais 

quanto à produção dos exames criminológicos. 

Ainda assim, tais prerrogativas processuais são inatas ao regime 

democrático do Processo Penal vigente. 

Por óbvio, não estará o magistrado adstrito às conclusões do exame 

criminológico como, a propósito, não estaria às demais provas constantes do processo121. 

De regra, a referência à perícia consistente no exame criminológica é feita 

de modo restrito à fase de execução da pena privativa de liberdade, até mesmo porque 

sua prescrição normativa é restrita à Lei de Execuções Penais.  

Álvaro Mayrink da Costa, contudo, sustentou a pertinência do referido 

exame para fins de instrução da fase cognitiva, antes do julgamento da ação penal, 

enquanto “transição criminológica entre esta etapa e a fase da execução da pena” 

(COSTA, 1997, p. 7). 

Pouco prático ou mesmo útil, na realidade da carência de efetividade do 

Poder Judiciário, que se providencie na fase de cognição a produção de prova tão 

complexa e específica que, todavia, não terá qualquer influência direta no julgamento da 

ação penal, conquanto se deva reconhecer que a mencionada avaliação poderia apresentar 

pertinência na aferição da personalidade, enquanto circunstância judicial, na 

eventualidade de prolação de sentença penal condenatória122. 

  

                                                           
assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de 

assistente técnico (Redação da Lei n.º 11.690, de 2008). 
121 Código de Processo Penal, art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, 

no todo ou em parte. 
122 Código Penal, art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 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 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 de espécie de pena, se cabível. 
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3.4. Exame de personalidade 

 

O exame de personalidade é, na legislação brasileira, parte do processo de 

classificação do sentenciado, perpetrada a partir do início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, com o objetivo de definir medidas adequadas à individualização 

da pena,  para as quais são considerados, ainda, os antecedentes criminais do detido123. 

Interessante sublinhar, a despeito da expressa referência normativa ao 

exame de personalidade no art. 5º da Lei de Execução Penal, que o detalhamento da 

referida figura avaliativa é reservada à sua Exposição de Motivos: 

 

34. O Projeto distingue o exame criminológico do exame da 

personalidade como a espécie do gênero. O primeiro parte do binômio 

delito-delinqüente, numa interação de causa e efeito, tendo como 

objetivo a investigação médica, psicológica e social, como o 

reclamavam os pioneiros da Criminologia. O segundo consiste no 

inquérito sobre o agente para além do crime cometido. Constitui tarefa 

exigida em todo o curso do procedimento criminal e não apenas 

elemento característico da execução da pena ou da medida de 

segurança. Diferem também quanto ao método esses dois tipos de 

análise, sendo o exame de personalidade submetido a esquemas 

técnicos de maior profundidade nos campos morfológico, funcional e 

psíquico, como recomendam os mais prestigiados especialistas, entre 

eles DI TULLIO (Principi di criminologia generale e clínica. Roma: 

V. Ed., p. 213 e ss.). 

35. O exame criminológico e o dossiê de personalidade constituem 

pontos de conexão necessários entre a Criminologia e o Direito Penal, 

particularmente sob as perspectivas de causalidade e da prevenção do 

delito.  

 

A definição das medidas de individualização da pena, enquanto resultado 

de procedimento de classificação, haveria, então, de estar detalhada no programa 

individualizador da pena (PIR)124, de maneira a viabilizar, no enfoque da Criminologia 

Clínica, a definição de plano de ação direcionado à reintegração social do apenado125. 

                                                           
123 Lei de Execução Penal, art. 5º. Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 

personalidade, para orientar a individualização da execução penal. 
124 Lei de Execução Penal, art. 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 

elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso 

provisório. (redação da Lei n.º 10.792, de 2003). 
125 Há de ser feito registro expresso à constatação de que, conquanto a Lei de Execuções Penais estabeleça 

a necessidade de classificação inclusive do preso provisório, medida absolutamente adequada à correta 

definição do local do encarceramento, considerando, por exemplo, elementares como sua agressividade e 

o desenvolvimento inadequado de sua personalidade, o exame de personalidade neste particular haverá de 
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Com efeito, o exame de personalidade tem o propósito de definir o plano 

de ação reservado à reintegração social do apenado, a partir do detalhamento da conduta 

esperada do sujeito frente a determinadas circunstâncias. 

A realização do exame de personalidade caberá à Comissão Técnica de 

Classificação (CTC), isto é, ao corpo de profissionais da própria unidade prisional126, o 

que viabiliza que, definidas as diretrizes da atuação criminológica objetivando a 

reintegração social do apenado, o mesmo conjunto de técnicos possa acompanhar, durante 

toda a execução da sanção penal, a evolução do sentenciado, de modo a aferir o êxito ou 

a frustração do plano de ação concebido. 

Neste particular, Alvino Augusto de Sá sustenta, inclusive, que as 

manifestações das Comissões Técnicas de Classificação haveriam de consubstanciar, 

para além das definições da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, um 

verdadeiro exame da evolução do sentenciado: 

 

As CTC deveriam constituir-se na célula-máter, na própria inteligência 

para a execução científica e eficaz da pena reclusiva de liberdade. A Lei 

prevê que, juntamente com o preso que chega, a CTC receberia o 

relatório do exame criminológico de entrada nele realizado (observação 

criminológica). A seguir, faria nele um exame bem abrangente, 

interdisciplinar, procurando conhecê-lo profundamente, não mais como 

criminoso, mas como pessoa. Seria o exame de personalidade de que 

fala a Lei e a que já nos referimos (SÁ, 2011, p. 226). 

 

A importância da classificação no cumprimento da pena privativa de 

liberdade é tamanha que o legislador se dedicou, inclusive, a detalhar qual haveria de ser 

a composição mínima da Comissão Técnica de Classificação: o diretor da unidade, 2 

chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social127. 

                                                           
orientar medidas absolutamente específicos, tendo em vista que, ausente condenação criminal, ainda que 

submetida a recurso, não há como se possa, desde logo, direcionar atuação de maior prazo. 
126 Lei de Execução Penal, art. 7º. A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, 

será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 

psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 
127 Questão absolutamente interessante remonta às consequências jurídicas de omissão do Estado em 

relação à classificação. Na hipótese de a incúria repercutir na falta completa de realização do exame de 

personalidade e, portanto, da classificação, deve se reconhecer a total frustração da abordagem de 

reintegração concebida pela Criminologia Clínica, mas não há como tal ocorrência possa, de qualquer 

modo, repercutir em prejuízo ao sentenciado em relação aos direitos estabelecidos na Lei de Execuções 

Penais (v.g. progressões de regime, saídas temporárias, autorizações de saída, obtenção de trabalho interno 

e externo etc). Noutro plano, no caso de a deficiência da atuação estatal recair em relação à composição da 

comissão, fazendo a mesma atuar com quadro diverso do fixado em lei como padrão mínimo, ter-se-ia 

situação de incidência da regra do pás de nullité sans grief, aplicável ao Direito Administrativo, de forma 

a condicionar a invalidade das manifestações da Comissão Técnica de Classificação à demonstração do 

prejuízo ao sentenciado vinculado à composição inadequada. 
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A atribuição da realização do exame de personalidade, enquanto segmento 

da classificação, à própria unidade prisional, observada a composição mínima definida 

na Lei de Execução Penal, traz a lume 2 particularidades por demais importantes:  

A primeira, referente à constatação de que a equipe de segurança da 

unidade prisional pode, e até deve, participar do processo classificatório, especificamente 

no quadro dos chefes de serviço, de forma a afastar concepções muito comuns de que 

todo o programa de reintegração social do apenado desconsideraria as necessidades 

próprias da segurança do estabelecimento prisional. 

Já a segunda remonta à percepção de que, havendo definição de equipe 

multidisciplinar mínima com atribuição de classificação, enquanto ferramenta essencial 

à definição do método de reintegração social do apenado, não há como se possa sustentar 

o quadro, ainda hoje constatado no Brasil, da manutenção de presos em delegacias.  

Inconcebível atuação minimamente séria do Estado direcionada à 

reintegração social do apenado em relação a cidadãos que são mantidos encarcerados em 

delegacias, o que inviabiliza, dentre tantos outros direitos, a realização de sua adequada 

classificação128. 

Em relação a seu objeto, o exame de personalidade, enquanto uma das 

facetas da classificação, tem o escopo de identificar os caracteres psíquicos do 

examinando, consistente na totalidade de suas particularidades individuais em relação ao 

meio social, tanto em aspecto estável inerente à sua formação humana, quanto no tocante 

a faceta dinâmica própria de suas alterações neurobiológicas e suas mudanças 

existenciais129. 

É este o motivo pelo qual o legislador conferiu à Comissão Técnica de 

Classificação a prerrogativa de adotar inúmeras providências tendentes a identificar de 

modo adequado e seguro os caracteres formadores da personalidade do indivíduo, tais 

como entrevistar pessoas, requisitar dados e informações sobre o examinando e realizar 

                                                           
128 Sobre o tema, advertiu Rodrigo Iennaco: “fato é que a classificação e o exame criminológico foram 

previsões legais que se frustraram. Primeiro porque muitos presos definitivos permaneciam (como 

permanecem ainda) encarcerados em estabelecimentos inadequados, destinados a presos provisórios 

(cadeias e presídios) sob a custódia da Polícia, onde não havia aparato técnico suficiente para a realização 

de análise interdisciplinar do preso” (IENNACO, Rodrigo.  A supressão do exame criminológico como 

(mais um) obstáculo à efetividade da execução penal: revisitando o paradigma behaviorista.  In  

Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,  Brasília,  n.° 18,  jan-jun/2005, p. 141). 
129 BASTOS, C. L.  Manual do exame psíquico.  Rio de Janeiro:  Revinter,  1997.  Apud  

DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2.ed.,  São Paulo:  

Artmed,  2008,  p. 257. 
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exames e diligências complementares, além de se valer de todas as informações 

disponíveis nos processos criminais respectivos130. 

Ordinariamente, o teste mais utilizado para fins de detalhamento da 

personalidade do sujeito é o denominado PMK, aprovado pela Academia Real de 

Medicina de Londres, em 1939, a partir de proposta apresentada por Mira y Lópes. 

Também são muito utilizados no referido exame os testes das pirâmides coloridas (TPC) 

e de desenho da figura humana (DFH). 

O escopo principal das referidas técnicas é justamente a identificação e, 

principalmente, a mensuração dos traços de personalidade do examinando, o que revela 

sua imensa utilidade para fins de definição de plano de ação destinado à reintegração 

social do apenado. 

A realização do teste se processa mediante prova de expressão gráfica do 

sujeito, objetivando assim explorar sua personalidade mediante aferição de seu 

denominado tônus postural latente. 

Interessante anotar que, ao tratar das diligências a serem promovidas pela 

Comissão Técnica de Classificação no exame de personalidade, o legislador utiliza no 

art. 9º da Lei de Execução Penal a expressão “exames e diligências complementares”, o 

que indica a existência de uma definição base da metodologia destinada à identificação 

da personalidade, o que não prejudica a adoção de outras providências complementares. 

O referido padrão de apuração da personalidade foi estabelecido pela 

própria Lei de Execução Penal, mediante exigência da realização de exame criminológico 

de entrada no sistema prisional para todos os condenados em regime prisional fechado131, 

ao qual, facultativamente, também podem ser submetidos os condenados a regime 

prisional semiaberto. 

Concluindo, o exame de personalidade, enquanto ferramenta de avaliação 

do sentenciado no curso da execução penal, é parte do procedimento destinado à sua 

classificação e à definição do plano individualizador da pena, do qual está incumbida a 

                                                           
130 Lei de Execução Penal, art. 9º. A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da 

personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, 

poderá: I – entrevistar pessoas; II – requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 

informações a respeito do condenado; III – realizar outras diligências e exames necessários. 
131 Lei de Execução Penal, art. 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada 

classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este 

artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto. 
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Comissão Técnica de Classificação relativamente a todos os condenados a pena privativa 

de liberdade em regime fechado.  

A opção do legislador de realização do exame criminológico enquanto etpa 

do exame de personalidade, entrementes, não pode conduzir a confusão acerca das 

referidas hipóteses de avaliação aplicáveis na execução da pena privativa de liberdade, 

como bem detalha Alvino Augusto de Sá: 

 

O exame criminológico enfoca o binômio delito-delinquente, buscando 

avaliar a dinâmica do ato criminoso. Já por isso mesmo ele se chama 

criminológico. O exame de personalidade não se volta para o lado 

criminoso do condenado, mas, sim, para sua pessoa, na sua realidade 

integral e individual, incluída aí toda sua história, história de uma 

pessoa, e não mais de um criminoso (…). Por esses motivos, data venia 

dos que pensam diversamente, vejo entre os dois exames a seguinte 

diferença fundamental: o exame criminológico é perícia, ao passo que 

o de personalidade não é perícia (SÁ, 2011, p. 219). 

 

Além do aspecto ontológico atinente a cada um dos referidos exames, fica 

destacada, ainda, outra distinção, de reflexos processuais importantes: enquanto o exame 

criminológico assume a condição de perícia, o exame de personalidade é avaliação 

puramente administrativa, integrante do processo de classificação do sentenciado. 

Tal distinção está longe de ser puramente cosmética, tendo em vista 2 

aspectos essenciais: o primeiro, referente aos técnicos responsáveis por sua elaboração, 

já que, enquanto a perícia exige profissional isento, sem prévio envolvimento com o 

examinando por questões éticas e processuais132, o exame de personalidade é reservado à 

equipe técnica que irá acompanhar o detido durante toda a segregação; já o segundo, 

noutro plano, tem contexto absolutamente distinto, eis que, por força da regra processual 

da não auto-imputação, haverá de admitir recusa de participação do sentenciado, sem que 

isso lhe possa causar reflexos processuais desfavoráveis, o que não se admite em relação 

ao exame de personalidade. 

  

                                                           
132 Resolução n.º 10, de 2005, do Conselho Federal de Psicologia, art. 2º, inciso k. Ao psicólogo é vedado 

(...) ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, 

atuais ou anteriores, possam aferir a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da 

avaliação. 
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3.5. Relatórios das Comissões Técnicas de Classificação (CTC) 

 

Consoante detalhado anteriormente, a Comissão Técnica de Classificação 

é órgão constituído em cada unidade prisional, com composição mínima definida em 

lei133, que tem por atribuição a classificação dos sentenciados e a definição do plano 

individualizador da pena134. 

Neste sentido, a atuação da Comissão é exteriorizada inicialmente pelo 

plano individualizador da pena, sem prejuízo de que, quanto aos condenados a pena em 

regime fechado, o mencionado órgão produza, ainda, laudos de exame criminológico de 

entrada135. 

A propósito, a Comissão Técnica de Classificação só pode produzir o 

exame criminológico de entrada justamente porque a referida avaliação não se presta a 

prova judiciária, mas apenas como elemento de orientação da atuação administrativa 

durante o cárcere. 

Estes são, inequivocamente, elementos de avaliação produzidos pelas 

Comissões Técnicas de Classificação. 

Noutro plano, em sua redação originária, o art. 6º da Lei de Execução Penal 

dispunha que caberia, ainda, à Comissão Técnica de Classificação acompanhar a 

execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, além de “propor, à 

autoridade competente, as progressões e regressões dos regimes, bem como as 

conversões”136. 

                                                           
133 Lei de Execução Penal, art. 7º. A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, 

será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 

psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 
134 Lei de Execução Penal, art. 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 

elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso 

provisório. (redação da Lei n.º 10.792, de 2003). 
135 Lei de Execução Penal, art. 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada 

classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este 

artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto. 
136 Lei de Execução Penal, art. 6º. 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, devendo propor, à autoridade competente, as progressões e regressões dos regimes, 

bem como as conversões. (redação originária revogada pela Lei n.º 10.792, de 2003) 
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A referida prescrição fez com que fosse reconhecido papel de avaliação 

constante da Comissão Técnica de Classificação e seus membros, relativamente à 

evolução da pena, tal como se infere na seguinte menção, dirigida especificamente aos 

psicólogos que a integram: 

 

Nesse sentido, a LEP criou dois mecanismos distintos para a atuação 

do psicólogo no sistema penal, como membro da CTC: um exame 

diagnóstico, como objetivo de elaboração do projeto individualizador e 

um exame prognóstico, voltado à avaliação dos incidentes do processo 

de execução penal sob a justificativa de manifestação da subjetividade 

do encarcerado. Ao psicólogo, segundo entendimento do legislador, 

estava caracterizada uma prática meramente classificatória e pericial, 

pois até a assistência à saúde que está prevista no texto da LEP 

constitui-se do atendimento médico, farmacêutico e odontológico, sem 

nenhuma citação ao atendimento psicológico. Elaborar pareceres 

técnicos, realizar classificações, construir diagnósticos e estabelecer 

prognósticos – este foi o lugar formalmente reservado pelo legislador 

ao psicólogo que atua dentro do sistema prisional (REISCHOFFER & 

BICALHO, 2017, p. 37). 

 

A prescrição normativa em comento foi, todavia, revogada pela Lei n.º 

10.792, de 2003, a qual conferiu nova redação ao art. 6º da Lei de Execuções Penais, de 

modo a excluir do rol de atribuições da Comissão Técnica de Classificação o encargo de 

acompanhar a execução das penas e propor progressões e regressões de regimes, além 

das conversões de restritivas de direitos137. 

Interessante destacar que a alteração normativa perpetrada pela Lei n.º 

10.792, de 2003, que impos importantes modificações no regime jurídico de atuação das 

Comissões Técnicas de Classificação seguiu parâmetros de inúmeros diplomas do Direito 

Comparado, que se caracterizam justamente por atribuir aos órgãos da Administração 

Prisional o papel de acompanhar o cumprimento das penas e propor alterações de regimes 

prisionais em conformidade com as modificações de comportamento do sentenciado138. 

A questão que se coloca, destarte, é a seguinte: com a edição da Lei n.º 

10.792, de 2003, deixou a Comissão Técnica de Classificação de ter atribuições para 

                                                           
137 Lei de Execução Penal, art. 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 

elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso 

provisório. (redação da Lei n.º 10.792, de 2003). 
138 Por todos os diplomas do Direito Comparado, pode ser invocada, por exemplo, a Ley n.º 24.660, de 

1996 da República Argentina, segundo a qual “el régimen penitenciario se basará en la progresividad, 

procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo 

posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a 

secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina” (art. 6º), com o acréscimo de que “el 

condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamento que mejor 

se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudioes técnico-

criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridade competente” (art. 7º). 
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acompanhar a execução das penas e até mesmo propor progressões, regressões e 

conversões? 

Considerando, de primeira plana, que as Comissões Técnicas de 

Classificação são órgãos próprios das unidades prisionais, não há fundamento jurídico 

que legitime eventual imposição judicial de que o cumprimento de pena restritiva de 

direitos seja fiscalizado pelos citados órgãos. 

Neste cenário, tanto sob a ótica do cidadão sentenciado, quanto no enfoque 

da legalidade estrita inerente aos órgãos da Administração Pública, tem-se por 

incontornável a conclusão de que a edição da Lei n.º 10.792, de 2003, inviabilizou 

qualquer acompanhamento do cumprimento das penas restritivas de direitos por parte das 

Comissões Técnicas de Classificação, assim como, por via reflexa, desautoriza 

proposições destas acerca de conversões das mencionadas penas. 

A conclusão, entrementes, afigura-se diametralmente oposta quanto às 

penas privativas de liberdade. 

É que, a despeito da edição da Lei n.º 10.792, de 2003, a redação vigente 

do art. 6º da Lei de Execuções Penais mantém o encargo de a Comissão Técnica de 

Classificação elaborar o “programa individualizar da pena privativa de liberdade”139. 

Ora, enquanto instrumento típico da Criminologia Clínica, a elaboração de 

programa individualizador da pena tem por objetivo a definição de plano de ação 

incidente quanto ao diagnóstico criminógeno, com o escopo de dirigir o acompanhamento 

da execução da pena de forma a assegurar a reintegração social do apenado. 

Imperiosa, então, a conclusão de que cabe, a despeito da mudança 

normativa, à Comissão Técnica de Classificação acompanhar a execução da pena 

privativa de liberdade, pena de se tornar seu programa individualizador em instrumento 

inócuo. 

Com efeito, por influência do princípio da força normativa, não há como 

se possa conceber que a dicção literal do art. 6º da Lei de Execuções Penais estabeleça a 

exigência de programa individualizador da pena, instrumento de nítida projeção para o 

futuro, mas estabeleça regime jurídico que destitua o referido instrumento de qualquer 

efeito. 

                                                           
139 Lei de Execução Penal, art. 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 

elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso 

provisório. (redação da Lei n.º 10.792, de 2003). 
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Destarte, tem-se por imperiosa a conclusão de que, quanto às penas 

privativas de liberdade, cabe sim às Comissões Técnicas de Classificação acompanhar 

sua execução, mesmo após a edição da Lei n.º 10.792, de 2003, sendo legítima, inclusive, 

providência sua de propor ao juízo competente progressões e até mesmo regressões de 

regime prisional140. 

Para tanto, surgem enquanto relevantes instrumentos de avaliação da 

Execução Penal as manifestações da Comissão Técnica de Classificação realizadas no 

acompanhamento do cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante emissão de 

relatórios pertinentes à adequação do sentenciado às propostas do plano individualizador 

da pena. 

A conclusão ora estabelecida retrata a importância da Comissão Técnica 

de Classificação no acompanhamento da pena privativa de liberdade, especificamente 

porque lhe cabe a verificação cotidiana, sob enfoque multidisciplinar, da evolução do 

sentenciado em relação à proposta de abordagem criminológica definida com lastro no 

diagnóstico obtido com a classificação. 

Sobre o tema, sentencia Alvino Augusto de Sá, distinguindo os relatórios 

das Comissões Técnicas de Classificação do exame criminológico: 

 

O parecer não se centra na avaliação do ato criminoso e, muito menos, 

no prognóstico de reincidência. Sua natureza consiste na avaliação da 

resposta que o preso vem dando aos programas individualizadores, às 

oportunidades que lhe têm sido oferecidas durante a execução da pena. 

Assim, para que a Comissão Técnica possa fazer de fato um parecer tal 

como previsto na redação anterior do art. 6˚ da LEP, pressupõe-se que 

ela participe ativamente do dia a dia do presídio, que elabore e 

acompanhe os programas individualizadores (SÁ, 2017, p. 5). 

 

Diversamente do que se verifica com a autoridade judiciária e mesmo com 

outros instrumentos avaliativos da execução da pena privativa de liberdade, cujo 

acompanhamento da adesão do sentenciado é puramente episódico, a Comissão Técnica 

de Classificação, e só ela, é a interface frequente do poder estatal no acompanhamento da 

                                                           
140 Importante detalhar que, no cenário normativo pátrio, as hipóteses de progressões e regressões de regime 

estão condicionadas a circunstâncias objetivas expressamente definidas em lei, consistentes, 

respectivamente, no cumprimento de percentual mínimo da pena e na prática de fato definido como falta 

grave ou crime doloso e na soma de penas (arts. 112 e 118 da Lei de Execuções Penais). Neste contexto, 

eventuais propostas da Comissão Técnica de Classificação sobre os temas haveriam de se dedicar 

essencialmente aos aspectos subjetivos condicionantes da progressão e da regressão. 
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evolução do indivíduo frente o prognóstico criminológico, o que ressalta sua importância 

enquanto elemento de avaliação técnica do desenvolvimento do sujeito encarcerado141. 

Neste diapasão, apesar de cotidianamente os relatórios da Comissão 

Técnica de Classificação serem dirigidos apenas para as atividades internas da própria 

unidade prisional, afigura-se de salutar relevo sua utilização enquanto elemento de prova, 

no âmbito judiciário da Execução Penal, para fins de aferição dos requisitos 

comportamentais inerentes ao exame de direitos subjetivos do condenado. 

A mencionada proposta, deve ser destacado, já é sustentada por Alvino 

Augusto de Sá há algum tempo: 

 

Minha intenção é defender a vantagem teórica e técnica 

(comparativamente com o exame criminológico), do parecer das 

Comissões Técnicas de Classificação, para instruir os pedidos dos 

benefícios legais, parecer esse que eu sugiro passe a se chamar 

Avaliação Técnica Interdisciplinar da Conduta Carcerária (SÁ, 2011, 

p. 203). 

 

  

                                                           
141 Alvino Augusto de Sá afirma reiteradamente a importância das Comissões Técnicas de Classificação no 

processo de acompanhamento das penas privativas de liberdade, afirmando, inclusive, que suas 

manifestações haveriam de consubstanciar o exame de personalidade referido no art. 5º da Lei de Execuções 

Penais: “as CTC deveriam constituir-se na célula-máter, na própria inteligência para a execução científica 

e eficaz da pena reclusiva de liberdade. A Lei prevê que, juntamente com o preso que chega, a CTC 

receberia o relatório do exame criminológico de entrada nele realizado (observação criminológica). A 

seguir, faria nele um exame bem abrangente, interdisciplinar, procurando conhecê-lo profundamente, não 

mais como criminoso, mas como pessoa. Seria o exame de personalidade de que fala a Lei e a que já nos 

referimos” (SÁ, 2011, p. 226). 
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3.5. A recusa à participação nas avaliações e suas consequências 

Detalhadas as modalidades de avaliações no cumprimento das penas 

privativas de liberdade, exsurge questão de grande importância, atinente às consequências 

de eventual recusa do sentenciado em se submeter às Comissões Técnicas de 

Classificação, ao exame de personalidade e, principalmente, ao exame criminológico. 

A apreciação da referida questão pressupõe, contudo, uma distinção 

inicial, decorrente da natureza ontológica das citadas avaliações, tendo em vista que, de 

um lado, Comissões Técnicas de Classificação e exames de personalidades são avaliações 

próprias da área administrativa, que não assumem pois, ao menos diretamente, a natureza 

de provas no Processo Penal, ao passo que, de outro lado, o exame criminológico, ao 

menos quando determinado para fins de julgamento de progressão de regime ou de 

livramento condicional, assume a condição de prova judicial, de maneira a estar 

submetida ao específico regime jurídico. 

Destarte, a premissa do presente estudo reside exatamente na referida 

elementar, eis que será a natureza jurídica da avaliação que definirá o regime jurídico a 

que submetida, traçando portanto as consequências jurídicas de eventual recusa do 

sentenciado em se submeter à mesma. 

Estabelecida tal premissa, é importante sublinhar que, no enfoque da 

intangibilidade corporal do indivíduo, a Constituição Federal prescreve que “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, 

inciso II), dispondo ainda que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas” (art. 5º, inciso X). 

Já em âmbito infraconstitucional, o art. 15 do Código Civil, ao reger a 

intangibilidade do indivíduo no aspecto corporal, estabelece que “ninguém pode ser 

constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica”. 

Tais preceitos revelam que a despeito da vigência da legalidade, a todos 

imposta, a ordem constitucional adota a intangibilidade corporal, enquanto reflexo da 

inviolabilidade, como valor protegido, erigido à condição de direito fundamental do 

cidadão, detalhando, inclusive, que ninguém poderá ser constrangido a submeter-se a 

tratamento médico com risco de vida. 
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Por corolário, os sentenciados não podem ser compelidos a submeter-se à 

Comissão Técnica de Classificação e ao exame de personalidade, circunstância que, 

conquanto possa ser sopesada para fins de aferição da satisfatoriedade comportamental 

para fins de progressão de regime e de livramento condicional, não servirá isoladamente 

para fins de configuração de mácula ao respectivo requisito subjetivo. 

Interessante, contudo, registrar que a recusa de participação do 

sentenciado nos procedimentos avaliativos da Comissão Técnica de Classificação, ou 

mesmo participar do exame de personalidade, tais medidas não impedem a conclusão das 

citadas avaliações pelo corpo técnico, registrando, inclusive, a recusa de participação do 

sujeito e sua informação acerca da natureza do ato. 

Tal conclusão é decorrência, então, da regra do consentimento informado, 

corolário da própria dignidade da pessoa humana. 

No caso do exame criminológico determinado para apreciação da 

progressão de regime ou do livramento condicional, deve ser reconhecida a natureza 

probatória e, portanto, judicial da citada avaliação na Execução Penal. 

É justamente a referida natureza jurídica que afasta a adoção da teoria do 

abuso do direito à integridade física, que conduziu a solução do art. 232 do Código Civil, 

tendo em vista que, por força do dogma da não autoimputação, aplicável no Direito 

Processual Penal mas não no Direito Processual Civil, não há como possa o cidadão ser 

compelido a produzir prova contra si. 

Destarte, eventual recusa do sentenciado em se submeter ao exame 

criminológico para fins de progressão de regime ou livramento condicional não apenas 

não poderá conduzir à realização compulsória, como também não poderá ser considerada 

em seu desfavor. 

Ante o objetivo traçado na definição dos objetos de pesquisa, compete 

agora aferir definitivamente se as avaliações estatuídas na Lei de Execuções Penais se 

prestam a particularizar a pena privativa de liberdade e o escopo da reintegração às 

características de cada indivíduo, configurando assim ferramentas à individualização da 

pena, ou, ao contrário, se tem o propósito de estabelecer um regime jurídico diferenciado, 

viabilizando um maior controle estatal quanto a determinados indivíduos ou grupos, seja 

em razão de sua própria concepção jurídica, seja por força do modo como aplicados pelo 

Judiciário, especialmente para fins de exames de direitos subjetivos atrelados ao sistema 

progressivo de cumprimento da pena. 
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4. As avaliações na Execução Penal – Direito Penal do inimigo ou 

individualização da pena 
 

Premissa fundamental ao prosseguimento do presente estudo consiste, 

então, no estabelecimento de premissa referente ao viés assumido pelas avaliações 

efetivadas no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade: serão as ditas 

providências próprias de prescrições do Direito Penal do inimigo ou, em sentido oposto, 

retratam a preocupação do legislador com a individualização da sanção penal? 

Importante anotar, ademais, que a questão aqui proposta tem lastro na 

própria essência das avaliações, enquanto instituto regularmente estabelecido na 

legislação de regência, e não em eventuais desvios na sua realização ou na sua valoração.  

O exame da questão, deve ser prevenido, não admite qualquer coloração 

ideológica, de maneira que haverá de ser feito sob influência de todo o arcabouço 

dogmático tratado nos tópicos anteriores. 

Dedica-se, destarte, doravante ao referido particular. 

Conforme extensamente detalhado, a concepção normativa da Lei de 

Execuções Penais concebe 3 modalidades de avaliações no curso do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, consistentes basicamente no exame criminológico, agora apenas 

ao tempo da entrada no sistema prisional do sentenciado condenado a pena em regime 

fechado, para fins de aperfeiçoamento do procedimento de classificação do interno; no 

exame de personalidade, também para a devida classificação do detido no momento do 

início de cumprimento da pena; e nos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, 

destinados a promover o acompanhamento técnico do sentenciado, sob enfoque 

multidisciplinar, no curso do cumprimento da pena. 

A visão panorâmica das avaliações estabelecidas para a Execução Penal 

permite constatar que as mesmas assumem conotação própria de acompanhamento da 

evolução do sujeito, tal como se processa, por exemplo, em relação a tratamento de saúde. 

Com efeito, se prevê uma abordagem inicial, diagnóstica, que permite 

identificar não apenas os fatores influenciadores da prática delitiva (exame 

criminológico), mas também as características marcantes da individualidade do cidadão 

(exame de personalidade), o que permite o planejamento de ação dirigida à sua 

reintegração social (programa individualizado de ressocialização), cuja execução deverá 
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ser periodicamente acompanhada e avaliada pelo corpo técnico da unidade prisional 

através dos relatórios da Comissão Técnica de Classificação. 

Esta percepção permite uma colocação mais adequado do problema. 

A concepção das avaliações na Execução Penal não assume tal formato 

necessariamente em razão do resquício biologicista, já que a referida abordagem, marcada 

por diagnóstico e acompanhamento voltado para uma melhora, também é típico da 

Psicologia e da Psiquiatria. 

Destarte, a concatenação das avaliações no curso do cumprimento da 

sanção penal tem, claramente, viés de abordagem interdisciplinar direcionada para um 

resultado, consistente na reintegração social do apenado. 

É esta, a propósito, a própria essência da Criminologia Clínica. 

Não se vislumbra, pois, na referida concepção, qualquer direcionamento 

ou prescrição cujo objetivo seja, ainda que por via reflexa, estabelecer regime jurídico 

distinto a determinados sujeitos. 

As avaliações não impõem, mesmo por via reflexa, tratamento jurídico 

mais grave a este ou àquele grupo de sentenciados. 

Ao contrário, as avaliações são justamente o conjunto de ferramentas de 

que dispõe o Estado para, emprestando finalidade utilitária ao cárcere que transcenda a 

mera segregação por si só, identificar o diagnóstico interdisciplinar associado a 

determinado indivíduo na incursão criminal que ensejou a condenação criminal cuja pena 

está em execução. 

A partir da referida avaliação, se tornaria possível classificar o apenado, 

ao menos em tese, com fundamento no exame criminológico de entrada e em sua 

personalidade delimitada pelo exame de personalidade, o que definirá todo o plano de 

ação a ser observado no cumprimento da pena privativa de liberdade (plano 

individualizado de ressocialização). 

Serão justamente estas medidas que servirão, ainda, à classificação do 

sentenciado, que haveria de repercutir inclusive no estabelecimento e até mesmo na ala e 

na cela de alojamento do sentenciado durante o cárcere. 

Mais que isso, são as avaliações instrumento para que, com fundamento 

no diagnóstico, seja promovido adequado acompanhamento integral do cumprimento da 

pena privativa de liberdade, confrontando o comportamento do sentenciado com o plano 

individualizado de ressocialização, de maneira a assegurar a maior eficiência possível ao 

propósito de sua reintegração social. 
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É possível identificar, outrossim, que a essência da avaliação é justamente 

o propósito de individualizar cada pena em execução às condições próprias e específicas 

de cada um dos sentenciados, a partir da adequada identificação dos fatores e 

circunstâncias, de natureza social e psicológica associadas a sua conduta criminosa. 

Assim, não apenas as avaliações não se revestem ontologicamente de 

caráter atinente à aplicação do Direito Penal do inimigo como, justamente em sentido 

oposto, refletem um nítido conjunto de ferramentas dedicadas à individualização da pena, 

à sua adequação à particularidade de vida de cada sentenciado, representada 

essencialmente pelo conjunto de fatores sociais e psicológicos que influíram na prática 

do delito, de modo a tornar viável um processo de reintegração social de maior eficácia. 

Neste diapasão, afigura-se cogente a conclusão de que, em essência, as 

avaliações são das mais importantes ferramentas previstas na Lei de Execuções Penais 

par fins de individualização da pena. 

Não é demasiado destacar, neste propósito, que a redação originária da Lei 

de Execuções Penais era justamente no sentido de que caberia, dentre outras atribuições, 

à Comissão Técnica de Classificação, propor ao Judiciário a progressão de regime 

prisional do sentenciado142. 

Ora, tanto as avaliações se revestem de atribuição de individualização da 

pena que o legislador previu expressamente que, no curso da execução da pena privativa 

de liberdade, os relatórios de Comissão Técnica de Classificação serviriam à indicação 

da progressão de regime prisional, sempre que atendido o requisito objetivo e identificado 

o êxito das medidas implementadas com o escopo de efetivar a reintegração social do 

apenado. 

Não há como se possa fugir desta conclusão, mesmo para aqueles que 

afirmam que a prática revela desvio na valoração destes instrumentos avaliativos, 

especialmente do exame criminológico, justamente com o escopo de frustrar direitos 

subjetivos dos sentenciados, especialmente as progressões de regime. 

Tal ocorrência, acaso configurada, o que será objeto de amplo exame no 

trecho do presente estudo que se dedicará à pesquisa de campo, revela inequívoco desvio 

                                                           
142 Lei de Execuções Penais, art. 6º 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, devendo propor, à autoridade competente, as progressões e regressões dos regimes, 

bem como as conversões. 
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na execução penal, o que não macula a validade e a eficiência das ferramentas de 

avaliação para o fim a que se destinam. 

Em outras palavras, a ferramenta é absolutamente válida e eficaz para a 

individualização da pena, até mesmo porque ontologicamente se destina para este fim, 

retratando realidade que não poderá ser modificada por episódica tergiversação na 

valoração da referida prova. 

É flagrante a opção do legislador, retratada na Exposição de Motivos da 

Reforma da Parte Geral do Código Penal instituída em 1984, de se valer especificamente 

do exame criminológico enquanto ferramenta da individualização da pena, dirigida à 

aferição da compatibilidade da abordagem penal no curso da sanção penal, com o objetivo 

de assegurar a reintegração social: 

 

31. Institui-se, no regime fechado, a obrigatoriedade do exame 

criminológico para seleção dos condenados conforme o grau de 

emendabilidade e conseqüente individualização do tratamento penal. 
(...) 

34. A opção pelo regime inicial da execução, cabe, pois, ao juiz da 

sentença, que o estabelecerá no momento da fixação da pena, de acordo 

com os critérios estabelecidos no artigo 59, relativos à culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem 

como aos motivos e circunstâncias do crime. 
35. A decisão será, no entanto, provisória, já que poderá ser revista no 

curso da execução. A fim de humanizar a pena privativa da liberdade, 

adota o Projeto o sistema progressivo de cumprimento da pena, de nova 

índole, mediante o qual poderá dar-se a substituição do regime a que 

estiver sujeito o condenado, segundo seu próprio mérito. A partir do 

regime fechado, fase mais severa do cumprimento da pena, possibilita 

o Projeto a outorga progressiva de parcelas da liberdade suprimida. 
36. Mas a regressão do regime inicialmente menos severo para outro de 

maior restrição é igualmente contemplada, se a impuser a conduta do 

condenado. 

 

O Direito Comparado adota, tanto sob o enfoque do Direito Continental 

Europeu, quanto no tocante ao Direito Latino-Americano, que as avaliações não têm o 

escopo de aferir índice ou tendência de reincidência, mas sim de capacitar o indivíduo 

para a vida em liberdade, ainda que o futuro revele comportamento diverso. 

Logo, as avaliações são instrumentos fundamentais à individualização da 

pena, não resvalando em hipótese de configuração de Direito Penal do inimigo. 

Alvino Augusto de Sá ressalta outro aspecto, este sim, muito grave em 

relação ao exame criminológico, referente não à sua essência ontológica mas, o que 

retrata diretamente na gravidade apontada, à interpretação que é dada ao referido 

instrumento, seja no âmbito administrativo, nas próprias unidades prisionais, seja na 
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órbita do Poder Judiciário, na fase de apreciação de direitos subjetivos, especialmente 

aqueles atrelados ao sistema progressivo. 

 

O segundo problema, diretamente decorrente do primeiro, mas não 

referente à natureza do exame, é o risco de que os técnicos dêem às 

características negativas de seu examinando um realce maior, 

comparativamente com as positivas, sem se preocuparem, contudo, por 

saber se as tais características negativas teriam sido motivadoras do 

crime. Na medida em que essa associação deixa de ser objeto de 

preocupação, o exame deixa de ser criminológico para ser unicamente 

de personalidade e do histórico pessoal do preso (…). A prevalecer esse 

tipo de raciocínio, por certo se estaria regredindo ao vetusto direito 

penal do autor, agora trasvestido de direito penal do inimigo e 

invadindo as searas da execução penal sob o manto protetor de um 

pseudo-exame criminológico (SÁ, 2011, p. 217). 
 

A hipótese ter-se-ia uma completa abolição da associação própria do 

exame criminológico, referente aos fatores e circunstâncias psicológicas e sociais e a 

prática de determinada conduta delitiva, com o objetivo de identificar, avaliar e, no 

âmbito processual, valorar características da personalidade de determinados sujeitos. 

O referido diagnóstico, em se prestando a definir a concessão ou a 

denegação da progressão de regime ou do livramento condicional de determinados 

sentenciados, repercutiria objetivamente em uma seleção judicial das personalidades, 

assegurando a reintegração social daqueles cuja personalidade é compatível com os 

valores sociais prevalentes. 

Quantos aos demais, o cárcere haveria de ser reiteradamente prolongado 

mediante o afastamento de direitos subjetivos próprios do sistema progressivo de 

cumprimento da pena.  

Tal providência revelaria, inevitavelmente, ação própria do Direito Penal 

do inimigo, não sob aspecto normativo, mas sim no âmbito de implementação de instituto 

jurídico absolutamente compatível com o ordenamento jurídico sob o viés da igualdade 

dos cidadãos. 

No cenário proposto, não haveria como sustentar a legalidade da 

apreciação judicial da progressão de regime. 

Destarte, é possível afirmar que ontologicamente o exame criminológico 

se reveste da condição de avaliação na Execução Penal com nítido escopo de promover a 

individualização da pena e, assim, contribuir diretamente para a reintegração social do 

apenado, não assumindo a condição de instrumento dedicado à imposição de regime 

jurídico diferenciado próprio do Direito Penal do inimigo, configuração que, todavia, 
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poderá restar constatada quando desviada sua elaboração pelo corpo técnico ou sua 

valoração pelo órgão judicial. 

A fixação da referida premissa contribuirá sobremaneira para a apreciação 

do objeto de pesquisa proposto. 

Ademais, dentre a proposta traçada, se insere no escopo do presente 

estudo, ainda, a confrontação da premissa dogmática ora fixada com a análise dos 

resultados decorrentes da pesquisa de campo realizada, de maneira a identificar se, na 

prática, a amostra submetida a exame, enquanto representação válida do universo dos 

exames criminológicos valorados para progressão de regime no Estado de Minas Gerais, 

retrata a utilização da mencionada avaliação enquanto instrumento da individualização 

da pena, nos moldes estabelecidos em lei, ou, ao contrário, se seu uso descambou para 

efetiva configuração de instrumento do Direito Penal do inimigo. 
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5. Pesquisa de campo 

 

5.1. Introdução 

 

Consoante já detalhado anteriormente, o presente estudo tem por objetivo 

específico firmar diretriz para a adequada valoração dos laudos de exames criminológicos 

na Execução Penal, especificamente para fins de progressão de regime prisional e de 

concessão de livramento condicional. 

Para tanto e em confrontação com os fundamentos teóricos detalhados em 

tópico específico, o presente estudo tem por propósito, ainda, a realização de pesquisa de 

campo para, à luz da prática cotidiana das unidades judiciárias, identificar quais são os 

fundamentos dos laudos periciais prevalentes na definição da decisão judicial de 

concessão ou denegação da progressão de regime e de livramento condicional, o que 

permitirá, para além da fixação de diretrizes valorativas da prova sob o enfoque 

dogmático, a aferição da compatibilidade das referidas diretrizes com o exercício da 

judicatura retratada na amostra. 

Este é o objeto do presente capítulo. 

O enfoque da pesquisa de campo viabilizará que, para além do aspecto 

puramente doutrinário, seja traçada conclusão acerca da valoração efetivamente feita da 

prova pericial no âmbito judicante, de maneira a inferir se o exame criminológico incorre, 

ou não, em aplicação do Direito Penal do inimigo, ou, ao contrário, se contribui de fato 

para adequada individualização da pena na fase de Execução Penal. 

Desta forma, será viável, à luz dos fundamentos teóricos debatidos, fixar 

vetores diretivos para a valoração do laudo pericial para progressão de regime e concessão 

de livramento condicional, observando não apenas aspectos puramente dogmáticos mas, 

complementarmente, as particularidades próprias do exercício concreto da jurisdição. 

A pesquisa de campo servirá, destarte, a retratar a valoração habitualmente 

realizada pelo Poder Judiciário quanto ao tema, permitindo outrossim o estabelecimento 

de parâmetro representativo a ser cotejado com as diretrizes teóricas traçadas no estudo. 

Inviável não deixar de consignar a especificidade do presente estudo ante 

o exame de campo a que se dedica, notadamente porque, a despeito da importância das 
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técnicas de experimentação quanto a qualquer pesquisa científica, não são as mesmas 

habitualmente levadas a efeito no âmbito das Ciências Jurídicas. 

Merece registro a anotação de que a referida pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

tendo logrado aprovação em razão do atendimento aos requisitos próprios da eticidade 

científica. 

  



  

 119 

 

 

5.2. Definição do universo e constituição da amostra 

 

Para fins de realização de estudo de campo, atinente às decisões proferidas 

a partir dos exames criminológicos para fins de progressão de regime e concessão de 

livramento condicional, foi definido como universo ou população total a íntegra dos 

exames criminológicos realizados no Estado de Minas Gerais nos anos de 2011 até 2015. 

O referido universo é representativo tendo em vista o tamanho da 

população prisional do Estado, o que lhe confere importância no cenário nacional; o lapso 

temporal do recorte, que lhe destitui de caráter episódico; e as variantes humanas e sociais 

de cada região do Estado de Minas Gerais, assegurando amplitude social ao material em 

exame. 

Com o objetivo de instrumentalizar a definição do universo, foi 

demandado, mediante ofício dirigido à então Secretaria de Estado de Defesa Social – 

SEDS, pouco depois substituída pela Secretaria de Estado de Administração Prisional – 

SEAP, o acesso a todos os laudos de exames criminológicos produzidos no período 

mencionado, especificamente o Centro de Apoio Médico Pericial – CAMP, situado na 

cidade de Ribeirão das Neves-MG. 

A referida unidade prisional, além de exercer atribuições referentes ao 

cumprimento de medidas de segurança de internação, centraliza a realização de todos os 

exames criminológicos no Estado de Minas Gerais, detentor da segunda maior população 

prisional do país com cerca de 70 mil detentos, segundo os dados disponíveis na 

plataforma Geopresídios (http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php). 

A definição do referido período a título de corte metodológico considerou, 

de um lado, a contemporaneidade das perícias em estudo, fundamental para viabilizar o 

acesso mais simplificado aos processos judiciais respectivos, bem como, de outra banda, 

a indicação de lapso de tempo que fosse substancialmente representativo, de modo a 

evitar que os resultados obtidos fossem maculados pela circunstancialidade, conforme já 

dito. 

O acesso foi deferido por meio eletrônico, tendo sido disponibilizados pelo 

respectivo órgão estatal todos os laudos de exames criminológicos realizados no referido 
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período, organizados conforme o mês e o ano da perícia, no formato Portable Document 

Format (PDF) criado pela Adobe Systems®. 

Como resultado do corte metodológico proposto, constituiu-se universo de 

1.686 (um mil, seiscentos e oitenta e seis) laudos de exames criminológicos, de modo a 

representar 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) da totalidade da 

população prisional do Estado. 

Todas estas circunstâncias conferem ao universo representatividade, o que 

autoriza legítima conclusão científica de que as constatações dele emanadas são 

suficientes ao estabelecimento de uma diretriz confiável acerca dos modos pelos quais 

são interpretados os exames criminológicos para fins de progressão de regime e de 

livramento condicional no Poder Judiciário brasileiro. 

Identificou-se, contudo, desde a definição do universo, que alguns 

sentenciados foram examinados em mais de uma oportunidade no período compreendido 

no corte metodológico, o que ensejou que o universo fosse composto, em pouquíssimos 

casos, por mais de um laudo referente ao mesmo cidadão. 

Tal intercorrência se verificou exclusivamente em 2 hipóteses, 

correspondentes a sentenciados em relação aos quais 2 exames criminológicos integram 

a amostra. 

A citada ocorrência, todavia, não macula a constituição do universo ante a 

verificação de que cada um dos referidos laudos ensejou uma decisão judicial de 

apreciação de progressão de regime ou de livramento condicional com enfoque na 

referida perícia, circunstância que ratifica justamente a importância da temática proposta, 

eis que é possível inferir objetivamente a influência do conteúdo do laudo na decisão 

judicial que o aprecia. 

Frente ao universo constituído a partir do corte metodológico proposto, 

cada um dos laudos decorrentes dos exames realizados foi submetido a sistema de registro 

numérico sequencial, de forma a estabelecer critério objetivo que viabilizasse sua 

submissão a sistema de aleatoriedade para fins de constituição da amostra. 

Com efeito, é justamente este o escopo da amostra: viabilizar o estudo de 

parcela estatisticamente relevante de um universo com lastro em critérios científicos que 

sejam suficientes a lhe emprestar representatividade e validade enquanto reflexo do 

universo. 

Objetivando a apuração de amostra significativamente relevante, isto é, de 

subconjunto extraído do universo cientificamente habilitado à demonstração de 
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diagnóstico representativo da integralidade dos exames criminológicos realizados para 

fins de progressão de regime e livramento condicional, foi utilizado o software Epidat 

4.0143, considerando suas caraterísticas de eficiência e confiabilidade, bem como o fato 

de se tratar de programa livre disponível na rede mundial de computadores. 

O referido software detém, então e fundamentalmente, a atribuição de, 

ante as diretrizes propostas no corte metodológico, definir fórmula para a apuração de 

amostra significativamente relevante, a qual, na espécie, corresponde ao número de 

exames criminológicos que haveriam de ser avaliados com o escopo de inferir os critérios 

utilizados para a valoração judicial da referida prova. 

Foi, na realização do citado cálculo, estabelecida condicionante de que o 

erro amostral, consistente no percentual de desacerto admissível do valor da amostra 

frente ao denominado valor verdadeiro, correspondente à integralidade do universo, seria 

de no máximo 5% (cinco por cento). 

A referida medida empresta elevadíssimo índice de acerto e confiabilidade 

à amostra, já que corresponde a índice de significância estatística de 95% (noventa e cinco 

por cento).  

Em outros termos, a amostra está definida de modo que, em 95% (noventa 

e cinco por cento) das hipóteses, corresponderá validamente ao universo, representado 

por todas as apreciações judiciais, para fins de progressão de regime e de livramento 

condicional, de laudos de exames criminológicos produzidos em Minas Gerais entre 2011 

e 2015. 

Cotejando, então, o software Epidat 4.0 e diretrizes teóricas colhidas da 

obra Estatística Básica144, com o universo definido e o índice de significância estatística 

estabelecida, apurou-se a seguinte fórmula para quantificação da amostra: 

 

N = z2 . p . (1-p) 

E2 

 

Na mencionada fórmula, utilizam-se as seguintes variáveis: Z2, 

correspondente a 1,96 para um índice de significância estatística de 95% (noventa e cinco 

                                                           
143 http://lcsilva.sbhac.net/Otros/Epidat/epidat.htm 
144 Bussab & Morettin.  Estatística Básica.  8.ed.,  São Paulo:  Saraiva,  2013. p. 281.  
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por cento) por definição da Estatística; P se refere à taxa de proporção para cada uma das 

hipóteses estatísticas, utilizada em 0,5 para corresponder a 50% (cinquenta por cento), 

por ser medida de maximização da eficiência da fórmula; e E atinente ao índice de 

admissibilidade de erro amostral, utilizado em 0,05 para ensejar percentual de 5% (cinco 

por cento), correspondente à parcela remanescente do índice de significância estatística 

de 95% (noventa e cinco por cento). 

A aplicação da fórmula mencionada ensejou a constatação de que, para 

índice de confiança de 95% (noventa e cinco por cento), é necessária a definição de 

amostra correspondente a 323 (trezentos e vinte e três) laudos de exames criminológicos. 

Esta é a amostra estatisticamente válida frente as diretrizes propostas. 

Considerando, assim, que cada um dos laudos integrantes do universo foi 

registrado numericamente, no intervalo de 1 a 1.686, submetendo-se o universo ao 

software IGerar, específico para a aplicação de sistema de aleatoriedade, de maneira a 

assegurar a cientificidade na formação da amostra representada por 323 laudos de exames 

criminológicos. 

As regras de aleatoriedade definiram, assim, a seguinte amostra 

preliminar, aqui declinada com referência ao número de registro na pesquisa, à comarca 

de origem e a numeração do sentenciado no INFOPEN, de modo a assegurar a menor 

exposição dos sentenciados: 

 

AMOSTRA PRELIMINAR 

Número de 

ordem 

Registro no 

sistema de 

aleatoriedade 

Comarca 

Registro do 

sentenciado 

no sistema 

prisional 

1.  30 Ribeirão das Neves 231.994 

2.  37 Três Pontas 318.103 

3.  39 Contagem 183.115 

4.  45 Três Corações 369.740 

5.  47 Ribeirão das Neves 312.189 

6.  55 Nanuque 345.744 

7.  56 Ribeirão das Neves 20.993 

8.  62 Uberaba 294.921 

9.  67 Três Pontas 92.711 

10.  70 Ribeirão das Neves 60.259 

11.  76 Contagem 3.315 

12.  77 Ribeirão das Neves 57.745 

13.  78 Governador Valadares 399.625 
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14.  82 Ribeirão das Neves 124.913 

15.  84 Nanuque 452.112 

16.  85 Contagem 288.564 

17.  97 Governador Valadares 144.091 

18.  100 Contagem 213.745 

19.  104 Ribeirão das Neves 8.508 

20.  109 Ribeirão das Neves 63.906 

21.  110 Peçanha 445.515 

22.  112 Ribeirão das Neves 473.940 

23.  122 João Pinheiro 72.367 

24.  124 Muriaé 244.075 

25.  134 Francisco Sá 269.012 

26.  139 Governador Valadares 229.895 

27.  148 Ribeirão das Neves 15.512 

28.  151 Ribeirão das Neves 46.752 

29.  155 Ribeirão das Neves 7.460 

30.  157 Santa Bárbara 151.322 

31.  161 Ribeirão das Neves 46.451 

32.  164 Ribeirão das Neves 475 

33.  165 Governador Valadares 187.734 

34.  169 Ribeirão das Neves 37.607 

35.  172 Ribeirão das Neves 2.555 

36.  182 Ribeirão das Neves 45.553 

37.  184 Ribeirão das Neves 25.369 

38.  185 Ribeirão das Neves 118.526 

39.  189 Ribeirão das Neves 57.460 

40.  197 Ribeirão das Neves 31.007 

41.  204 Águas Formosas 490.154 

42.  209 Três Pontas 182.159 

43.  211 Governador Valadares 90.632 

44.  223 Ribeirão das Neves 11.055 

45.  227 Três Pontas 131.549 

46.  234 Ribeirão das Neves 7.266 

47.  243 Governador Valadares 325.494 

48.  245 Ribeirão das Neves 95.557 

49.  253 Cássia 247.966 

50.  255 Ribeirão das Neves 161.323 

51.  256 Governador Valadares 324.472 

52.  260 Ribeirão das Neves 208.620 

53.  261 Ribeirão das Neves 319.879 

54.  270 Contagem 78.885 

55.  272 Oliveira 301.374 

56.  288 Ribeirão das Neves 121.739 

57.  289 Patrocínio 345.919 

58.  299 Ribeirão das Neves 41.388 

59.  309 Patrocínio 99.530 
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60.  311 Ipatinga 53.756 

61.  321 Ribeirão das Neves 412.705 

62.  327 Ribeirão das Neves 521.260 

63.  343 Ribeirão das Neves 425.519 

64.  345 Ribeirão das Neves 317.666 

65.  356 Ribeirão das Neves 92.813 

66.  359 Teófilo Otoni 108.678 

67.  369 Muriaé 284.494 

68.  373 Ribeirão das Neves 431.795 

69.  374 Contagem 69.439 

70.  379 Ribeirão das Neves 218.873 

71.  384 Ribeirão das Neves 452.522 

72.  389 Francisco Sá 59.362 

73.  400 Igarapé 2.073 

74.  411 Ribeirão das Neves 13.709 

75.  416 Ribeirão das Neves 304.698 

76.  420 Tombos 450.941 

77.  421 Ribeirão das Neves 251.380 

78.  431 Ribeirão das Neves 234.880 

79.  434 Ribeirão das Neves 15.965 

80.  436 Ribeirão das Neves 352.893 

81.  441 Contagem 5.747 

82.  450 Patrocínio 28.646 

83.  464 Belo Horizonte 40.914 

84.  466 Belo Horizonte 46.483 

85.  474 Patrocínio 250.082 

86.  484 Barroso 265.690 

87.  492 Belo Horizonte 55.728 

88.  501 Belo Horizonte 303.087 

89.  506 Belo Horizonte 63.607 

90.  511 Brumadinho 89.194 

91.  513 Pirapora 340.023 

92.  519 Ribeirão das Neves 34.129 

93.  522 Montes Claros 297.609 

94.  526 Belo Horizonte 174.418 

95.  541 Belo Horizonte 213.398 

96.  542 Coração de Jesus 16.645 

97.  550 Belo Horizonte 29.718 

98.  553 Montes Claros 300.333 

99.  557 Ribeirão das Neves 29.015 

100.  559 Montes Claros 277.782 

101.  569 Belo Horizonte 86.726 

102.  573 Belo Horizonte 219.064 

103.  582 Belo Horizonte 202.399 

104.  587 Belo Horizonte 212.542 

105.  591 Belo Horizonte 69.032 
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106.  607 Ponte Nova 105.299 

107.  608 Ribeirão das Neves 47.238 

108.  615 Belo Horizonte 234.125 

109.  616 Belo Horizonte 288.348 

110.  619 Ribeirão das Neves 340.643 

111.  621 Belo Horizonte 227.683 

112.  624 Ribeirão das Neves 12.808 

113.  625 Belo Horizonte 255.523 

114.  626 Ribeirão das Neves 378.108 

115.  627 Governador Valadares 196.753 

116.  630 Belo Horizonte 135.905 

117.  635 Ribeirão das Neves 18.677 

118.  636 Ribeirão das Neves 48.011 

119.  651 Ponte Nova 129.435 

120.  655 Ribeirão das Neves 118.526 

121.  657 Ribeirão das Neves 15.049 

122.  681 Ponte Nova 86.763 

123.  685 Ribeirão das Neves 47.269 

124.  686 Ponte Nova 92.290 

125.  695 Belo Horizonte 147.999 

126.  703 Itamonte 363.623 

127.  707 Ribeirão das Neves 17.583 

128.  708 Ponte Nova 19.920 

129.  714 Ribeirão das Neves 148.824 

130.  724 Ribeirão das Neves 142.394 

131.  726 Ponte Nova 219.513 

132.  727 Ponte Nova 53.093 

133.  730 Ponte Nova 9.141 

134.  733 Ribeirão das Neves 160.254 

135.  741 Governador Valadares 239.574 

136.  744 Ribeirão das Neves 373.205 

137.  749 Ribeirão das Neves 407.722 

138.  755 Ribeirão das Neves 2.429 

139.  763 Ribeirão das Neves 258.340 

140.  767 Francisco Sá 96.371 

141.  775 Patrocínio 342.291 

142.  777 Patrocínio 99.530 

143.  791 Ribeirão das Neves 194.159 

144.  800 Ribeirão das Neves 17.160 

145.  829 Ribeirão das Neves 81.348 

146.  834 Governador Valadares 147.412 

147.  835 Ribeirão das Neves 336.896 

148.  841 Ribeirão das Neves 149.131 

149.  842 Conceição do Rio Verde 83.461 

150.  844 Governador Valadares 381.707 

151.  856 Governador Valadares 123.712 
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152.  860 Ribeirão das Neves 120.425 

153.  867 Patrocínio 349.071 

154.  868 Patrocínio 342.291 

155.  871 Governador Valadares 294.151 

156.  874 Teófilo Otoni 96.265 

157.  877 Governador Valadares 5.175 

158.  881 Ribeirão das Neves 195.641 

159.  891 Governador Valadares 157.091 

160.  896 Governador Valadares 315.634 

161.  898 Governador Valadares 297.335 

162.  899 Governador Valadares 190.448 

163.  901 Governador Valadares 187.734 

164.  906 Ribeirão das Neves 233.850 

165.  914 Ponte Nova 263.367 

166.  922 Igarapé 58.613 

167.  939 Governador Valadares 134.292 

168.  941 Governador Valadares 9.322 

169.  942 Ribeirão das Neves 28.242 

170.  944 Governador Valadares 239.856 

171.  946 Ribeirão das Neves 5.204 

172.  949 Santa Bárbara 151.322 

173.  955 Ribeirão das Neves 51.992 

174.  958 Governador Valadares 208.762 

175.  970 Muriaé 127.366 

176.  976 Patrocínio 231.769 

177.  977 Governador Valadares 401.024 

178.  986 Curvelo 29.072 

179.  988 Governador Valadares 20.849 

180.  990 Governador Valadares 19.505 

181.  993 Ibiraci 126.379 

182.  994 Ibiraci 189.111 

183.  995 Ribeirão das Neves 17.939 

184.  996 Ribeirão das Neves 11.251 

185.  1009 Muriaé 69.952 

186.  1014 Passos 80.408 

187.  1022 Patrocínio 297.853 

188.  1023 Mateus Leme 12.204 

189.  1024 Muriaé 274.529 

190.  1026 Patrocínio 136.457 

191.  1030 Montes Claros 241.878 

192.  1037 Montes Claros 67.144 

193.  1039 Montes Claros 319.462 

194.  1041 Montes Claros 225.677 

195.  1042 Montes Claros 4.792 

196.  1044 Caxambu 467.872 

197.  1046 Francisco Sá 96.371 
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198.  1051 Ponte Nova 293.967 

199.  1055 Ribeirão das Neves 62.030 

200.  1056 Ribeirão das Neves 62.763 

201.  1059 Muriaé 77.713 

202.  1064 Ribeirão das Neves 141.428 

203.  1069 Governador Valadares 287.151 

204.  1078 Governador Valadares 53.705 

205.  1079 Vespasiano 2.419 

206.  1083 Governador Valadares 249.348 

207.  1091 Ribeirão das Neves 5.626 

208.  1095 Muriaé 48.347 

209.  1098 Brumadinho 1.889 

210.  1106 Ponte Nova 329.933 

211.  1113 Ponte Nova 122.275 

212.  1116 Ribeirão das Neves 54.496 

213.  1120 Santa Bárbara 57.965 

214.  1121 Governador Valadares 72.371 

215.  1124 Governador Valadares 6.993 

216.  1125 Governador Valadares 3.967 

217.  1135 Ribeirão das Neves 217.773 

218.  1141 Ribeirão das Neves 209.707 

219.  1145 Patrocínio 109.776 

220.  1149 Patrocínio 120.772 

221.  1150 Curvelo 61.730 

222.  1154 Ribeirão das Neves 28.114 

223.  1157 Governador Valadares 21.660 

224.  1168 Três Corações 265.158 

225.  1176 Ribeirão das Neves 41.400 

226.  1177 Nanuque 495.298 

227.  1182 Governador Valadares 399.122 

228.  1189 Mariana 91.409 

229.  1190 Conselheiro Lafaiete 469.355 

230.  1203 Ribeirão das Neves 19.584 

231.  1211 Três Pontas 168.433 

232.  1214 Contagem 69.439 

233.  1227 Patrocínio 61.978 

234.  1230 Ervália 126.914 

235.  1233 Ribeirão das Neves 430.107 

236.  1238 Luz 35.692 

237.  1251 Ribeirão das Neves 56.768 

238.  1265 Ribeirão das Neves 155.370 

239.  1266 Contagem 292.428 

240.  1267 Leopoldina 152.095 

241.  1273 Ponte Nova 15.024 

242.  1277 Mariana 110.755 

243.  1278 Nanuque 34.671 
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244.  1279 Ribeirão das Neves 11.317 

245.  1285 Ribeirão das Neves 242.949 

246.  1286 Patrocínio 117.679 

247.  1302 Patrocínio 257.034 

248.  1303 Mateus Leme 229.694 

249.  1305 Curvelo 23.156 

250.  1307 Ribeirão das Neves 22.245 

251.  1309 Curvelo 429.022 

252.  1311 Brumadinho 462.514 

253.  1312 Muriaé 19.145 

254.  1316 Patrocínio 193.667 

255.  1318 Montes Claros 4.017 

256.  1322 Montes Claros 101.019 

257.  1330 Montes Claros 15.380 

258.  1332 Montes Claros 105.849 

259.  1335 Montes Claros 144.905 

260.  1338 Montes Claros 443.914 

261.  1356 Ribeirão das Neves 13.502 

262.  1357 Montes Claros 50.005 

263.  1359 Montes Claros 94.486 

264.  1362 Contagem 324.016 

265.  1363 Montes Claros 368.904 

266.  1370 Montes Claros 332.550 

267.  1372 Montes Claros 459.619 

268.  1378 Ipatinga 131.604 

269.  1386 Governador Valadares 187.734 

270.  1387 Vespasiano 354.377 

271.  1394 Montes Claros 135.288 

272.  1400 Montes Claros 18.604 

273.  1402 Montes Claros 360.527 

274.  1410 Montes Claros 94.303 

275.  1414 Ribeirão das Neves 73.398 

276.  1417 Ribeirão das Neves 459.744 

277.  1423 João Pinheiro 14.961 

278.  1424 Ribeirão das Neves 38.529 

279.  1425 Governador Valadares 104.673 

280.  1427 Unaí 504.521 

281.  1428 Brumadinho 13.772 

282.  1431 Ribeirão das Neves 8.226 

283.  1439 Brumadinho 291.738 

284.  1440 Governador Valadares 370.810 

285.  1459 Ribeirão das Neves 37.028 

286.  1460 Luz 214.104 

287.  1465 Buenópolis 196.034 

288.  1467 Patrocínio 331.505 

289.  1474 Ribeirão das Neves 425.194 
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290.  1486 Ribeirão das Neves 13.572 

291.  1492 Patrocínio 262.587 

292.  1493 Três Pontas 117.888 

293.  1498 Três Pontas 426.648 

294.  1499 Governador Valadares 7.099 

295.  1512 Ribeirão das Neves 132.427 

296.  1517 Ribeirão das Neves 9.558 

297.  1527 Governador Valadares 186.672 

298.  1530 Governador Valadares 37.129 

299.  1532 Ponte Nova 91.135 

300.  1537 Muriaé 333.175 

301.  1541 Governador Valadares 314.444 

302.  1542 Três Pontas 148.189 

303.  1545 Governador Valadares 341.011 

304.  1553 Governador Valadares 19.505 

305.  1555 Ervália 100.859 

306.  1582 Ribeirão das Neves 67.326 

307.  1584 Curvelo 166.106 

308.  1593 Ribeirão das Neves 201.731 

309.  1601 Ribeirão das Neves 9.066 

310.  1610 Muriaé 99.926 

311.  1615 Patrocínio 230.105 

312.  1620 Ribeirão das Neves 258.812 

313.  1624 Contagem 172.937 

314.  1627 Ribeirão das Neves 378.108 

315.  1628 Ribeirão das Neves 160.589 

316.  1629 Governador Valadares 137.151 

317.  1639 Ribeirão das Neves 130.680 

318.  1642 Ribeirão das Neves 19.447 

319.  1659 Ponte Nova 154.048 

320.  1661 Governador Valadares 89.521 

321.  1674 Governador Valadares 239.574 

322.  1680 Três Pontas 360.187 

323.  1681 Governador Valadares 384.069 

 

O detalhamento da amostra, com referência expressa ao número de ordem 

no sistema de aleatoriedade e do registro do sentenciado junto à Secretaria de 

Administração Prisional (SEAP), especificamente no sistema INFOPEN, viabiliza que 

qualquer interessado convalide a metodologia empregada, checando cada um dos passos 

do método científico utilizado na presente pesquisa. 

Noutro plano, mas ainda para um adequado detalhamento da amostra 

constituída, deve ser frisado que a referência à comarca se refere ao local de 
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encarceramento do sentenciado ao tempo da realização do exame criminológico, que não 

corresponde necessariamente ao local da prática do delito. 

Definida a amostra, foi deflagrada a segunda fase da pesquisa de campo, 

consistente na obtenção de cópia da decisão judicial que apreciou, à luz do laudo de 

exame criminológico, direitos subjetivos dos sentenciados. 

A referida medida foi implementada, em algumas situações, mediante 

acesso eletrônico à decisão no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(www.tjmg.jus.br), ao passo que, nas hipóteses em que indisponível o acesso eletrônico 

às decisões, foram as mesmas acessadas no formato físico, mediante comparecimento 

pessoal a cada unidade judiciária e obtenção de cópias nos processos físicos. 

Em parcela significativa das unidades judiciárias visitadas, valeu-se a 

pesquisa da colaboração de terceiros cuja função era obter as cópias necessárias à 

formação da amostra, de modo a evitar grandes deslocamentos do autor no Estado. 

A construção da amostra, entretanto, encontrou obstáculo especificamente 

em relação a determinados exames criminológicos, tendo em vista que, conquanto 

acessados seus laudos, restou inviabilizado o acesso às respectivas decisões judiciais, 

notadamente em decorrência da transferência do processo para outra unidade da 

federação, de seu arquivamento ou mesmo da absoluta inviabilidade de localização da 

respectiva guia de execução penal, provavelmente em razão de vício na identificação do 

paciente na perícia. 

Tal ocorrência configurou-se na seguinte listagem de processos: 

 

PROCESSOS DECOTADOS DA AMOSTRA 

Número de 

ordem 

Registro no 

sistema de 

aleatoriedade 

Comarca 

Registro do 

sentenciado 

no sistema 

prisional 

1.  76 Contagem 3.315 

2.  260 Ribeirão das Neves 208.620 

3.  416 Ribeirão das Neves 304.698 

4.  526 Belo Horizonte 174.418 

5.  636 Ribeirão das Neves 48.011 

6.  708 Ponte Nova 19.920 

7.  714 Ribeirão das Neves 148.824 

8.  800 Ribeirão das Neves 17.160 

9.  946 Ribeirão das Neves 5.204 

10.  1026 Patrocínio 136.457 

http://www.tjmg.jus.br)/
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11.  1095 Muriaé 48.347 

12.  1154 Ribeirão das Neves 28.114 

13.  1203 Ribeirão das Neves 19.584 

14.  1425 Governador Valadares 104.673 

15.  1582 Ribeirão das Neves 67.326 

 

De modo a assegurar a observância rigorosa à metodologia para a 

constituição da amostra, bem como para resguardar a adequação do resultado às 

particularidades da formação da convicção judicial em cada unidade judiciária, foi 

promovido o sorteio de tantos exames quanto aqueles não localizados, exatamente 

conforme os critérios de construção da amostra preliminar, observando-se, ainda, que a 

substituição ocorresse relativamente a processos da mesma comarca do processo 

substituído. 

Tal foi a listagem dos processos substitutos: 

 

PROCESSOS SUBSTITUTOS 

Número de 

ordem 

Registro no 

sistema de 

aleatoriedade 

Comarca 

Registro do 

sentenciado 

no sistema 

prisional 

1.  640 Ribeirão das Neves 9.103 

2.  923 Muriaé 30.488 

3.  975 Ribeirão das Neves 2.415 

4.  1057 Patrocínio 132.378 

5.  1107 Ribeirão das Neves 340 

6.  1114 Governador Valadares 401.001 

7.  1130 Ponte Nova 434.089 

8.  1221 Contagem 57.046 

9.  1254 Ribeirão das Neves 12.623 

10.  1258 Ribeirão das Neves 240.025 

11.  1259 Ribeirão das Neves 48.189 

12.  1260 Ribeirão das Neves 65.142 

13.  1519 Belo Horizonte 344.203 

14.  1568 Ribeirão das Neves 2.415 

15.  1589 Ribeirão das Neves 197 

 

Promovida a substituição, restou definitivamente estabelecida a seguinte 

amostra: 
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AMOSTRA DEFINITIVA 

Número de 

ordem 

Registro no 

sistema de 

aleatoriedade 

Comarca 

Registro do 

sentenciado 

no sistema 

prisional 

1.  30 Ribeirão das Neves 231.994 

2.  37 Três Pontas 318.103 

3.  39 Contagem 183.115 

4.  45 Três Corações 369.740 

5.  47 Ribeirão das Neves 312.189 

6.  55 Nanuque 345.744 

7.  56 Ribeirão das Neves 20.993 

8.  62 Uberaba 294.921 

9.  67 Três Pontas 92.711 

10.  70 Ribeirão das Neves 60.259 

11.  77 Ribeirão das Neves 57.745 

12.  78 Governador Valadares 399.625 

13.  82 Ribeirão das Neves 124.913 

14.  84 Nanuque 452.112 

15.  85 Contagem 288.564 

16.  97 Governador Valadares 144.091 

17.  100 Contagem 213.745 

18.  104 Ribeirão das Neves 8.508 

19.  109 Ribeirão das Neves 63.906 

20.  110 Peçanha 445.515 

21.  112 Ribeirão das Neves 473.940 

22.  122 João Pinheiro 72.367 

23.  124 Muriaé 244.075 

24.  134 Francisco Sá 269.012 

25.  139 Governador Valadares 229.895 

26.  148 Ribeirão das Neves 15.512 

27.  151 Ribeirão das Neves 46.752 

28.  155 Ribeirão das Neves 7.460 

29.  157 Santa Bárbara 151.322 

30.  161 Ribeirão das Neves 46.451 

31.  164 Ribeirão das Neves 475 

32.  165 Governador Valadares 187.734 

33.  169 Ribeirão das Neves 37.607 

34.  172 Ribeirão das Neves 2.555 

35.  182 Ribeirão das Neves 45.553 

36.  184 Ribeirão das Neves 25.369 

37.  185 Ribeirão das Neves 118.526 

38.  189 Ribeirão das Neves 57.460 

39.  197 Ribeirão das Neves 31.007 

40.  204 Águas Formosas 490.154 
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41.  209 Três Pontas 182.159 

42.  211 Governador Valadares 90.632 

43.  223 Ribeirão das Neves 11.055 

44.  227 Três Pontas 131.549 

45.  234 Ribeirão das Neves 7.266 

46.  243 Governador Valadares 325.494 

47.  245 Ribeirão das Neves 95.557 

48.  253 Cássia 247.966 

49.  255 Ribeirão das Neves 161.323 

50.  256 Governador Valadares 324.472 

51.  261 Ribeirão das Neves 319.879 

52.  270 Contagem 78.885 

53.  272 Oliveira 301.374 

54.  288 Ribeirão das Neves 121.739 

55.  289 Patrocínio 345.919 

56.  299 Ribeirão das Neves 41.388 

57.  309 Patrocínio 99.530 

58.  311 Ipatinga 53.756 

59.  321 Ribeirão das Neves 412.705 

60.  327 Ribeirão das Neves 521.260 

61.  343 Ribeirão das Neves 425.519 

62.  345 Ribeirão das Neves 317.666 

63.  356 Ribeirão das Neves 92.813 

64.  359 Teófilo Otoni 108.678 

65.  369 Muriaé 284.494 

66.  373 Ribeirão das Neves 431.795 

67.  374 Contagem 69.439 

68.  379 Ribeirão das Neves 218.873 

69.  384 Ribeirão das Neves 452.522 

70.  389 Francisco Sá 59.362 

71.  400 Igarapé 2.073 

72.  411 Ribeirão das Neves 13.709 

73.  420 Tombos 450.941 

74.  421 Ribeirão das Neves 251.380 

75.  431 Ribeirão das Neves 234.880 

76.  434 Ribeirão das Neves 15.965 

77.  436 Ribeirão das Neves 352.893 

78.  441 Contagem 5.747 

79.  450 Patrocínio 28.646 

80.  464 Belo Horizonte 40.914 

81.  466 Belo Horizonte 46.483 

82.  474 Patrocínio 250.082 

83.  484 Barroso 265.690 

84.  492 Belo Horizonte 55.728 

85.  501 Belo Horizonte 303.087 

86.  506 Belo Horizonte 63.607 
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87.  511 Brumadinho 89.194 

88.  513 Pirapora 340.023 

89.  519 Ribeirão das Neves 34.129 

90.  522 Montes Claros 297.609 

91.  541 Belo Horizonte 213.398 

92.  542 Coração de Jesus 16.645 

93.  550 Belo Horizonte 29.718 

94.  553 Montes Claros 300.333 

95.  557 Ribeirão das Neves 29.015 

96.  559 Montes Claros 277.782 

97.  569 Belo Horizonte 86.726 

98.  573 Belo Horizonte 219.064 

99.  582 Belo Horizonte 202.399 

100.  587 Belo Horizonte 212.542 

101.  591 Belo Horizonte 69.032 

102.  607 Ponte Nova 105.299 

103.  608 Ribeirão das Neves 47.238 

104.  615 Belo Horizonte 234.125 

105.  616 Belo Horizonte 288.348 

106.  619 Ribeirão das Neves 340.643 

107.  621 Belo Horizonte 227.683 

108.  624 Ribeirão das Neves 12.808 

109.  625 Belo Horizonte 255.523 

110.  626 Ribeirão das Neves 378.108 

111.  627 Governador Valadares 196.753 

112.  630 Belo Horizonte 135.905 

113.  635 Ribeirão das Neves 18.677 

114.  640 Ribeirão das Neves 9.103 

115.  651 Ponte Nova 129.435 

116.  655 Ribeirão das Neves 312.545 

117.  657 Ribeirão das Neves 15.049 

118.  681 Ponte Nova 86.763 

119.  685 Ribeirão das Neves 47.269 

120.  686 Ponte Nova 92.290 

121.  695 Belo Horizonte 147.999 

122.  703 Itamonte 363.623 

123.  707 Ribeirão das Neves 17.583 

124.  724 Ribeirão das Neves 142.394 

125.  726 Ponte Nova 219.513 

126.  727 Ponte Nova 53.093 

127.  730 Ponte Nova 9.141 

128.  733 Ribeirão das Neves 160.254 

129.  741 Governador Valadares 239.574 

130.  744 Ribeirão das Neves 373.205 

131.  749 Ribeirão das Neves 407.722 

132.  755 Ribeirão das Neves 2.429 
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133.  763 Ribeirão das Neves 258.340 

134.  767 Francisco Sá 96.371 

135.  775 Patrocínio 342.291 

136.  777 Patrocínio 99.530 

137.  791 Ribeirão das Neves 194.159 

138.  829 Ribeirão das Neves 81.348 

139.  834 Governador Valadares 147.412 

140.  835 Ribeirão das Neves 336.896 

141.  841 Ribeirão das Neves 149.131 

142.  842 Conceição do Rio Verde 83.461 

143.  844 Governador Valadares 381.707 

144.  856 Governador Valadares 123.712 

145.  860 Ribeirão das Neves 120.425 

146.  867 Patrocínio 349.071 

147.  868 Patrocínio 342.291 

148.  871 Governador Valadares 294.151 

149.  874 Teófilo Otoni 96.265 

150.  877 Governador Valadares 5.175 

151.  881 Ribeirão das Neves 195.641 

152.  891 Governador Valadares 157.091 

153.  896 Governador Valadares 315.634 

154.  898 Governador Valadares 297.335 

155.  899 Governador Valadares 190.448 

156.  901 Governador Valadares 187.734 

157.  906 Ribeirão das Neves 233.850 

158.  914 Ponte Nova 263.367 

159.  922 Igarapé 58.613 

160.  923 Muriaé 30.488 

161.  939 Governador Valadares 134.292 

162.  941 Governador Valadares 9.322 

163.  942 Ribeirão das Neves 28.242 

164.  944 Governador Valadares 239.856 

165.  949 Santa Bárbara 151.322 

166.  955 Ribeirão das Neves 51.992 

167.  958 Governador Valadares 208.762 

168.  970 Muriaé 127.366 

169.  975 Ribeirão das Neves 2.415 

170.  976 Patrocínio 231.769 

171.  977 Governador Valadares 401.024 

172.  986 Curvelo 29.072 

173.  988 Governador Valadares 20.849 

174.  990 Governador Valadares 19.505 

175.  993 Ibiraci 126.379 

176.  994 Ibiraci 189.111 

177.  995 Ribeirão das Neves 17.939 

178.  996 Ribeirão das Neves 11.251 
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179.  1009 Muriaé 69.952 

180.  1014 Passos 80.408 

181.  1022 Patrocínio 297.853 

182.  1023 Mateus Leme 12.204 

183.  1030 Montes Claros 241.878 

184.  1037 Montes Claros 67.144 

185.  1039 Montes Claros 319.462 

186.  1041 Montes Claros 225.677 

187.  1042 Montes Claros 4.792 

188.  1044 Caxambu 467.872 

189.  1046 Francisco Sá 96.371 

190.  1051 Ponte Nova 293.967 

191.  1055 Ribeirão das Neves 62.030 

192.  1056 Ribeirão das Neves 62.763 

193.  1057 Patrocínio 132.378 

194.  1059 Muriaé 77.713 

195.  1064 Ribeirão das Neves 141.428 

196.  1069 Governador Valadares 287.151 

197.  1078 Governador Valadares 53.705 

198.  1079 Vespasiano 2.419 

199.  1083 Governador Valadares 249.348 

200.  1091 Ribeirão das Neves 5.626 

201.  1098 Brumadinho 1.889 

202.  1106 Ponte Nova 329.933 

203.  1107 Ribeirão das Neves 340 

204.  1113 Ponte Nova 122.275 

205.  1114 Governador Valadares 401.001 

206.  1116 Ribeirão das Neves 54.496 

207.  1120 Santa Bárbara 57.965 

208.  1121 Governador Valadares 72.371 

209.  1124 Governador Valadares 6.993 

210.  1125 Governador Valadares 3.967 

211.  1130 Ponte Nova 434.089 

212.  1135 Ribeirão das Neves 217.773 

213.  1141 Ribeirão das Neves 209.707 

214.  1145 Patrocínio 109.776 

215.  1149 Patrocínio 120.772 

216.  1150 Curvelo 61.730 

217.  1157 Governador Valadares 21.660 

218.  1168 Três Corações 265.158 

219.  1176 Ribeirão das Neves 41.400 

220.  1177 Nanuque 495.298 

221.  1182 Governador Valadares 399.122 

222.  1189 Mariana 91.409 

223.  1190 Conselheiro Lafaiete 469.355 

224.  1211 Três Pontas 168.433 
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225.  1214 Contagem 69.439 

226.  1221 Contagem 57.046 

227.  1227 Patrocínio 61.978 

228.  1230 Ervália 126.914 

229.  1233 Ribeirão das Neves 430.107 

230.  1238 Luz 35.692 

231.  1251 Ribeirão das Neves 56.768 

232.  1254 Ribeirão das Neves 12.623 

233.  1258 Ribeirão das Neves 240.025 

234.  1259 Ribeirão das Neves 48.189 

235.  1260 Ribeirão das Neves 65.142 

236.  1265 Ribeirão das Neves 155.370 

237.  1266 Contagem 292.428 

238.  1267 Leopoldina 152.095 

239.  1273 Ponte Nova 15.024 

240.  1277 Mariana 110.755 

241.  1278 Nanuque 34.671 

242.  1279 Ribeirão das Neves 11.317 

243.  1285 Ribeirão das Neves 242.949 

244.  1286 Patrocínio 117.679 

245.  1302 Patrocínio 257.034 

246.  1303 Mateus Leme 229.694 

247.  1305 Curvelo 23.156 

248.  1307 Ribeirão das Neves 22.245 

249.  1309 Curvelo 429.022 

250.  1311 Brumadinho 462.514 

251.  1312 Muriaé 19.145 

252.  1316 Patrocínio 193.667 

253.  1318 Montes Claros 4.017 

254.  1322 Montes Claros 101.019 

255.  1330 Montes Claros 15.380 

256.  1332 Montes Claros 105.849 

257.  1335 Montes Claros 144.905 

258.  1338 Montes Claros 443.914 

259.  1356 Ribeirão das Neves 13.502 

260.  1357 Montes Claros 50.005 

261.  1359 Montes Claros 94.486 

262.  1362 Contagem 324.016 

263.  1363 Montes Claros 368.904 

264.  1370 Montes Claros 332.550 

265.  1372 Montes Claros 459.619 

266.  1378 Ipatinga 131.604 

267.  1386 Governador Valadares 187.734 

268.  1387 Vespasiano 354.377 

269.  1394 Montes Claros 135.288 

270.  1400 Montes Claros 18.604 
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271.  1402 Montes Claros 360.527 

272.  1410 Montes Claros 94.303 

273.  1414 Ribeirão das Neves 73.398 

274.  1417 Ribeirão das Neves 459.744 

275.  1423 João Pinheiro 14.961 

276.  1424 Ribeirão das Neves 38.529 

277.  1427 Unaí 504.521 

278.  1428 Brumadinho 13.772 

279.  1431 Ribeirão das Neves 8.226 

280.  1439 Brumadinho 291.738 

281.  1440 Governador Valadares 370.810 

282.  1459 Ribeirão das Neves 37.028 

283.  1460 Luz 214.104 

284.  1465 Buenópolis 196.034 

285.  1467 Patrocínio 331.505 

286.  1474 Ribeirão das Neves 425.194 

287.  1486 Ribeirão das Neves 13.572 

288.  1492 Patrocínio 262.587 

289.  1493 Três Pontas 117.888 

290.  1498 Três Pontas 426.648 

291.  1499 Governador Valadares 7.099 

292.  1512 Ribeirão das Neves 132.427 

293.  1517 Ribeirão das Neves 9.558 

294.  1519 Belo Horizonte 344.203 

295.  1527 Governador Valadares 186.672 

296.  1530 Governador Valadares 37.129 

297.  1532 Ponte Nova 91.135 

298.  1537 Muriaé 333.175 

299.  1541 Governador Valadares 314.444 

300.  1542 Três Pontas 148.189 

301.  1545 Governador Valadares 341.011 

302.  1553 Governador Valadares 19.505 

303.  1555 Ervália 100.859 

304.  1568 Ribeirão das Neves 2.415 

305.  1584 Curvelo 166.106 

306.  1589 Ribeirão das Neves 197 

307.  1593 Ribeirão das Neves 201.731 

308.  1601 Ribeirão das Neves 9.066 

309.  1602 Ribeirão das Neves 232.554 

310.  1610 Muriaé 99.926 

311.  1615 Patrocínio 230.105 

312.  1620 Ribeirão das Neves 258.812 

313.  1624 Contagem 172.937 

314.  1627 Ribeirão das Neves 378.108 

315.  1628 Ribeirão das Neves 160.589 

316.  1629 Governador Valadares 137.151 
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317.  1639 Ribeirão das Neves 130.680 

318.  1642 Ribeirão das Neves 19.447 

319.  1659 Ponte Nova 154.048 

320.  1661 Governador Valadares 89.521 

321.  1674 Governador Valadares 239.574 

322.  1680 Três Pontas 360.187 

323.  1681 Governador Valadares 384.069 

 

A amostra restou, assim, definitivamente composta por homens, mulheres 

e também detidos autodeclarados como homossexuais ou transexuais, englobando 

agentes primários e reincidentes originários de 43 comarcas do Estado de Minas Gerais, 

o que representa 14,52% (quatorze inteiros e cinquenta e dois centésimos) de um total de 

296 comarcas, das quais, todavia, a imensa maioria não dispõe de estabelecimento 

prisional para cumprimento de penas. 

As comarcas em que encarcerados os sentenciados que compõem a 

amostra alcançam todas as regiões do Estado de Minas Gerais, havendo desde aquelas 

classificadas como de 1ª entrância até as como entrância especial, sendo elas: Águas 

Formosas, Barroso, Belo Horizonte, Buenópolis, Brumadinho, Cássia, Caxambu, 

Conceição do Rio Verde, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coração de Jesus, Curvelo,  

Ervália, Francisco Sá, Governador Valadares, Ibiraci, Igarapé, Ipatinga, Itamonte, João 

Pinheiro, Leopoldina, Luz, Mariana, Mateus Leme, Montes Claros, Muriaé, Nanuque, 

Oliveira, Passos, Patrocínio, Peçanha, Pirapora, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Santa 

Bárbara, Teófilo Otoni, Tombos, Três Corações, Três Pontas, Uberaba, Unaí e 

Vespasiano. 

O quadro abaixo demonstra a distribuição geográfica dos exames 

criminológicos integrantes da amostra, o que ratifica que a mesma abarca todas as regiões 

do Estado de Minas Gerais, além de se prestar, em razão da graduação das cores, à 

identificação, através das cores mais vivas, das localidades em que a realização das 

citadas avaliações é mais representativa. 
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Tal variedade de comarcas, permeada pela constatação de que as mesmas 

se referem a todas as regiões do Estado de Minas Gerais, a despeito de sua enorme 

extensão territorial, revela a dificuldade de prospecção e acesso aos documentos 

mencionados. 

A mencionada dificuldade revelou-se ainda maior frente ao lapso temporal 

em que produzidos os laudos em comento (5 anos), o que repercute no diferimento das 

decisões judiciais proferidas com lastro na citada prova pericial, de maneira que a amostra 

se revelou composta inclusive por processos já arquivados em razão da extinção da 

punibilidade do agente. 

De outro lado, as condenações impostas aos sentenciados examinados nos 

laudos que compõem a amostra se referem, isoladamente ou em concurso, aos delitos de 

ameaça, apropriação indébita, associação para o tráfico, atentado violento ao pudor, 

cárcere privado, corrupção de menores, dano, desacato, disparo de arma de fogo, 

estelionato, estupro, extorsão, extorsão mediante sequestro, falsificação de documentos 

públicos e particulares, formação de quadrilha ou bando, fraude processual, furto, 

homicídio, incêndio, invasão de domicílio, latrocínio, lesão corporal, ocultação de 

cadáver, posse e porte de arma de fogo, receptação, resistência, roubo, tráfico e uso de 

entorpecentes e tortura, em suas modalidades consumada e tentada, nas formas simples e 

qualificadas. 
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Todas estas circunstâncias, relativas ao método empregado, contribuem 

para atestar a cientificidade da pesquisa de campo e para legitimar as conclusões dela 

extraídas. 

Este foi o método empregado para definição de amostra cientificamente 

válida para o enfoque de campo da presente pesquisa.  
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5.3. Critérios de parametrização da amostra 

 

Definida a amostra, enquanto parcela do universo a ser examinada, é 

imprescindível que a mesma seja parametrizada, considerando os objetivos gerais e 

específicos do presente estudo, de modo a viabilizar sua adequada classificação para fins 

de formação de conclusão cientificamente válida. 

Para fins de parametrização, foram consideradas as circunstâncias 

definidas nos laudos de exame criminológico, identificando-se as mais frequentes, a 

despeito de sua natureza, criminológica ou fática, objetiva ou subjetiva, determinando-as 

como critérios de classificação da amostra. 

A partir da referida parametrização dos laudos, classificando-os com base 

nas circunstâncias prevalentes identificadas pelos peritos, é possível selecionar e 

distinguir as decisões judiciais que valoram a prova pericial, fundamentalmente conforme 

sejam concessivas ou denegatórias de progressão de regime ou de livramento condicional.  

As decisões, de seu turno, foram parametrizadas a partir dos fundamentos 

adotados para fins de concessão ou denegação da progressão e do livramento condicional, 

os quais correspondem exatamente às mesmas circunstâncias identificadas como 

prevalentes na prova pericial. 

Neste particular, exsurge outra circunstância de relevo no tocante à 

pesquisa de campo, atinente à motivação das decisões judiciais de apreciação da 

progressão de regime e do livramento condicional à luz do exame criminológico. 

Refere-se, na espécie, à questão da fundamentação, enquanto elemento de 

exteriorização da motivação, elementar do processo de subsunção normativa, aqui 

considerada para fins de parametrização da amostra. 

Destarte, o exame efetivado da amostra considerou, no tocante às decisões, 

a fundamentação expressa na apreciação judicial da progressão e do livramento 

condicional. 

Observou-se, no decorrer da pesquisa de campo, que a imensa maioria da 

amostra é composta por decisões judiciais lastreadas em um único fundamento expresso 

acerca do requisito subjetivo ou comportamental à progressão ou ao livramento. 
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Nas hipóteses, em percentual substancialmente reduzido eis que 

correspondente a 11,76% da amostra, foram adequadamente registradas todas as razões 

externadas na fundamentação, as quais, em seguida, foram submetidas à aferição do 

resultado e à sua subsequente análise. 

A fixação do mencionado método viabilizou, de um lado, a eleição de 

parâmetros que concentram as principais informações dos laudos de exames 

criminológicos, mas, de outro norte, evitou a indicação de critérios tão variados de 

parametrização que fossem capazes de inviabilizar o adequado agrupamento de cada uma 

das hipóteses da amostra. 

Neste cenário e considerando que o escopo do presente estudo recai na 

valoração dos exames criminológicos para fins de progressão de regime e de livramento 

condicional, de modo a identificar eventual consideração do mesmo que configure Direito 

Penal do inimigo ou ferramenta à individualização da pena, é inequívoca a constatação 

de que a parametrização haveria mesmo de considerar elementares dos laudos de exames 

criminológicos. 

Destarte, foram as circunstâncias identificadas nos exames 

criminológicos, utilizadas em sua valoração judicial para fins de progressão de regime e 

de livramento condicional, que serviram para a parametrização da amostra, de modo a 

permitir a identificação de quais as conclusões dos laudos de exames criminológicos que 

prevalecem quando de sua valoração judiciária. 

Com o objetivo de melhor sistematizar o citado método, as circunstâncias 

dos exames criminológicos foram distinguidas em 2 enfoques: o primeiro, referente aos 

aspectos fáticos, materiais, constatados no laudo independentemente de qualquer 

valoração subjetiva; ao passo que o segundo diz respeito ao diagnóstico criminológico, 

em seus diversos aspectos, cunhado no respectivo laudo. 

A amostra será, então, parametrizada à luz dos critérios propostos com o 

objetivo de identificar, na prática, quais os motivos objetivos e subjetivos colhidos do 

laudo do exame criminológico para fundamentar a concessão ou a denegação da 

progressão do regime prisional e de livramento condicional. 

Os critérios eleitos, pertine registrar, foram fixados a posteriori, quando já 

conhecida e examinada a integralidade da amostra, o que significa dizer que somente após 

amplamente verificados e estudados cada um de seus exemplares, foram estabelecidas as 

circunstâncias que serviriam de parâmetro ao estudo de campo proposto. 



  

 144 

Na definição dos mencionados critérios, foi observado um exame 

preliminar da amostra e, sobretudo, seu confronto com as obras definidas como 

referenciais teóricos no pormenor, consistentes essencialmente na pesquisa de 

doutoramento de Alvino Augusto de Sá, publicada no mercado editorial sob a rubrica 

Reincidência Criminal, e na festejada obra de Odon Ramos Maranhão, intitulada 

Psicologia do Crime, especificamente na sua conhecida Tabela de Índices. 

Os mencionados textos, abordando a reincidência criminal e o fenômeno 

da passagem da intenção ao ato criminoso, respectivamente, acabam por apontar extensa 

listagem de fatores e circunstâncias relevantes na incursão criminosa dos cidadãos. 

Não há dúvidas de que outros autores poderão apontar outros fatores como 

pertinentes145, todavia, ainda assim, a autoridade intelectual dos referidos autores 

estabelece fundamento sólido para a tabulação da amostra definida. 

Com a referida medida, objetivou-se assegurar uma ampla 

compatibilidade entre os critérios adotados e as mais profundas particularidades da 

amostra, o que viabiliza a obtenção de melhores e mais fidedignos resultados na pesquisa 

de campo, sobretudo porque assim fica assegurado que todas as circunstâncias 

identificadas na amostra sejam constatadas, registradas e examinadas no âmbito 

dogmático. 

No enfoque puramente objetivo, de conteúdo fático, a parametrização 

considerou os seguintes elementos: 

a) acompanhamento familiar: referência ao fato de o sentenciado estar 

recebendo efetivo e regular acompanhamento familiar durante o 

cumprimento da pena, especificamente mediante visitação social. 

Restou estabelecida a premissa de que a troca constante de 

correspondências, por si só, não seria considerada para fins de 

configuração da mencionada circunstância. 

b) condição prisional favorável: corresponde à circunstância de o exame 

criminológico haver sido realizado quando o sentenciado se 

encontrava em regime prisional semiaberto, ainda que sem gozo de 

trabalho externo ou saídas temporárias, assim como na hipótese de 

                                                           
145 Interessante pontuar que o próprio Professor Alvino Augusto de Sá, em artigo publicado na obra 

Criminologia no Brasil, da Elsevier, faz referências a outros tantos critérios, na maioria coincidentes com 

os adotados, fixados no I Encontro do Centro de Observação Criminológico, realizado em São Paulo em 

1987. 
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estar recolhido em estabelecimento alternativo destinado ao 

cumprimento de penas privativas de liberdade146. Restam inseridos, 

ainda, no presente grupo os sentenciados que, estando no regime 

prisional fechado, gozam de trabalho ou estudo internos. 

c) evasão escolar: constatação de que o sentenciado teve interrompida 

sua educação formal antes de concluído o Ensino Fundamental, ou 

mesmo nunca haver frequentado estabelecimento de ensino, enquanto 

liberto.  

d) histórico de uso de entorpecentes: registro de uso de entorpecentes 

ilícitos desde a adolescência ou a juventude, com permanência até o 

tempo do aprisionamento, ainda que com períodos de interrupção. 

Deliberou-se por não considerar na referida parametrização o 

diagnóstico relativo ao consumo de drogas lícitas, especificamente 

álcool e tabaco. 

e) histórico de vida em situação de rua: circunstância de o sentenciado 

haver vivido, sozinho ou com membro de seu núcleo familiar, em 

situação de rua, ainda que por lapso temporal reduzido, em qualquer 

momento da vida. 

f) núcleo familiar fragmentado: referência ao rompimento de vínculos 

no núcleo familiar de origem do periciando, em que figurava como 

filho, especificamente durante sua infância, desde que com reflexos 

declarados na vida do sentenciado. A referência engloba o óbito e o 

abandono do lar por membro ou membros da família, além da 

separação judicial e do divórcio, desde que identificado que estas 

últimas ocorrências ensejaram a ruptura da convivência com o 

periciando enquanto infante. 

                                                           
146 A referência a estabelecimentos alternativos ao cumprimento de pena privativa de liberdade, na realidade 

do Estado de Minas Gerais, assume inegável importância frente a instituição de política pública, conjugada 

entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, referente à constituição e à legitimação da atuação das 

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC’s, enquanto associação civil, sem fins 

lucrativos, dedicada ao acautelamento de sentenciados, independentemente do regime prisional vigente, 

para fins de acompanhamento e fiscalização da pena e, sobretudo, reintegração social do apenado e do 

egresso, em estabelecimento civil mantido integralmente por voluntários e empregados. No Estado de 

Minas Gerais, onde a prática disseminou-se com maior êxito, já existem 39 estabelecimentos desta natureza, 

além de outros 7 em fase de construção, nos quais encarcerados cerca de 8% da população prisional do 

Estado. 
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Ao abordar a pesquisa de campo que produziu em relação à 

reincidência criminal, Alvino Augusto de Sá identificou que “os 

resultados estão a sugerir uma associação entre duração e 

continuidade do contato com os pais e a reincidência” (1987, p. 62). 

g) ocupação profissional: verificação de que o sentenciado exercia 

profissão regular ao tempo da prisão, ainda que sem registro em 

CTPS. 

h) registro delitivo anterior: constatação de que o sentenciado apresenta 

antecedentes criminais maculados ou é reincidente, bem como de que, 

ao tempo da adolescência, registrou a prática de ato infracional, ainda 

que em razão do mesmo nunca tenha cumprido medida 

socioeducativa. Pertinente sublinhar que, estudando a reincidência 

criminal em amostra recortada da Casa de Detenção de São Paulo, 

Alvino Augusto de Sá concluiu que “contrariamente a toda a 

bibliografia especializada e ao que já dissemos nos pressupostos, os 

resultados da tabela 7 acusaram taxa de reincidência um pouco maior 

entre os que não praticaram delitos na menoridade” (1987, p. 65). 

i) turbulência no núcleo familiar de origem: histórico de alcoolismo, 

drogadição ou violência doméstica no núcleo familiar de origem do 

sentenciado, representado por seus pais, ele próprio e seus eventuais 

irmãos. O registro também engloba as hipóteses de abusos sexuais 

entre os membros da esfera familiar mencionada. 

Os critérios ora detalhados englobam a íntegra dos fatores e circunstâncias 

de caráter objetivo verificados na amostra, considerados os laudos periciais e as decisões 

judiciais proferidas com base na mencionada prova, o que serve a uma compreensão 

ampla e profunda da amostra. 

Outrossim, a adoção dos mencionados critérios viabiliza uma adequada 

segmentação dos laudos e das respectivas decisões judiciais de sua valoração, o que é 

fundamental à identificação da apreciação pelo Judiciário dos exames criminológicos 

quando da apreciação da progressão de regime ou livramento condicional. 

Já no âmbito subjetivo, para o qual também vigorou o referencial teórico 

antes indicado, foram consideradas fundamentalmente as definições e conceitos traçados 

na obra Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, de autoria de Paulo 

Dalgalarrondo e editada pela Artmed. A obra, amplamente aclamada nas ciências da 
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saúde por seus atributos, conquanto não possa ser reconhecida como verdade absoluta 

referente aos conceitos adotados, reflete, com muita segurança, o atual estado da arte da 

Psicologia e da Psiquiatria modernas acerca das definições em exame.  

A referida circunstância assegura uniformidade ao tratamento de todas as 

informações colhidas e tratadas na presente pesquisa de campo. 

Interessante sublinhar que, apesar de o prognóstico criminológico ser 

identificado como elemento do exame criminológico, não se identificou em nenhum dos 

exames da amostra, tal como era de se esperar, qualquer indicação objetiva por parte dos 

técnicos de eventual tendência à reiteração delitiva. 

a) afetividade superficial147: a afetividade é aqui entendida como as 

várias vivências afetivas do indivíduo, englobando estado de ânimo, 

emoções, sentimentos, afetos e paixões. Diferentemente das emoções, 

a afetividade assume caráter estável e, por isso, mais duradouro, 

constituindo fenômeno de natureza mais mental do que somática. 

Ordinariamente, a afetividade está atrelada a conteúdos intelectuais, 

valores e representações, refletindo um contexto de relações do 

indivíduo com outras pessoas e com o mundo, de modo que sua 

concepção se bifurca na sintonização afetiva, enquanto aptidão de ser 

influenciado por estímulos externos, e na irradiação afetiva, enquanto 

capacidade de transmitir a outros indivíduos seu próprio estado 

afetivo.  

A circunstância aqui detalhada para fins de parametrização se refere 

especificamente à afetividade superficial, englobando conjunto de 

quadros de alteração do afeto que repercutem no distanciamento do 

indivíduo, tanto em relação ao mundo, quanto em relação aos demais 

indivíduos, retratados com enfoque no estado de ânimo, emoções, 

sentimentos, afetos e paixões. 

Importante destacar, complementarmente, que no âmbito da 

Psiquiatria e da Psicologia, a superficialidade afetiva pode ser 

                                                           
147 Atribui-se a Bleuler, especificamente na obra Afectividad, sugestibilidad, paranoia, publicada 

originalmente em 1942, na Espanha, a utilização do termo catatimia para se referir à influência que a vida 

afetiva e as emoções exercem sobre todas as funções psíquicas do indivíduo. É justamente a catatimia que 

reflete a importância da afetividade enquanto elemento de parametrização da amostra. 
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retratada em diversos quadros clínicos, tais como a apatia148, a 

hipomodulação do afeto149, a paratimia150, o distanciamento 

afetivo151, o embotamento afetivo152, o sentimento de falta de 

sentimento153, a anedonia154 e a indiferença afetiva155. 

b) agressividade: a agressividade, enquanto ânimo ou disposição de 

atacar ou provocar outrem, é tida pela Psicologia como característica 

inerente à figura humana, de modo que sua invocação para fins de 

parametrização tem o objetivo de se referir à identificação de 

diagnóstico criminológico de nível de agressividade superior àquele 

considerado ordinário às relações humanas. É neste cenário que a 

Psicologia distingue a agressão, enquanto resposta pontual a estímulos 

nocivos de outro organismo, relativamente à agressividade, que 

assume a condição de tendência de cometer ato violento em desfavor 

de outrem156. 

Existem concepções de que a agressividade se origina de impulsos 

internos, bioquímicos ou genéticos, assim como outras, segundo as 

quais tal característica tem lastro no ambiente que rodeia o indivíduo. 

                                                           
148 A apatia consiste em diminuição da excitabilidade emotiva e afetiva, a despeito de o indivíduo 

reconhecer sua importância. O quadro é típico dos cenários depressivos, mas pode estar presente, de forma 

não específica, em inúmeros outros transtornos mentais. 
149 Tem-se por configurada uma hipomodulação do afeto quando o indivíduo apresenta incapacidade de 

modular sua resposta afetiva de acordo com a situação existencial vivenciada, em razão da rigidez do 

relacionamento com o mundo. 
150 A paratimia reflete uma incongruência entre a reação afetiva do indivíduo e a situação existencial 

vivenciada, o que retrata desequilíbrio da vida psíquica por contradição entre as esferas ideativa e afetiva. 
151 O distanciamento afetivo decorre de perda progressiva e patológica das vivências afetivas, 

inviabilizando a alternância das situações referentes à esfera afetiva. A hipótese se configura em 

determinadas síndromes psico-orgânicas, nas demências e em quadros esquizofrênicos. 
152 O embotamento afetivo se configura por perda profunda e sintomática de todo tipo de vivência afetiva 

do indivíduo, especialmente nas chamadas esquizofrenias deficitárias. 
153 O sentimento de não sentir é patologia que causa grande sofrimento ao paciente que experimente uma 

incapacidade absoluta de vivenciar experiências afetivas, sendo de comum constatação nos quadros 

depressivos graves. 
154 Refere-se à incapacidade, total ou parcial, de obter satisfação e prazer com atividades e experiências da 

vida, em modificação a seu histórico de vida anterior. Tais sintomas se constatam como característica 

central das síndromes depressivas, nos quadros de esquizofrenia crônica, nos transtornos de personalidade 

e em formas graves de neuroses. Normalmente, a anedonia se apresenta em quadro conjugado com a apatia. 
155 A indiferença afetiva é descrita como uma frieza afetiva incompreensível frente a sintomas que o 

paciente apresenta, tais como paralisias psicogênicas de membros e perdas psicogênicas de funções (v.g. 

voz e visão). 
156 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J.B.  Vocabulário da Psicanálise.  São Paulo:  Martins Fontes,  2001.  

p. 47. 
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Freud detalha, de seu turno, a agressividade como uma pulsão mal 

sublimada, tal como ocorre com a pulsão sexual, denominando-a 

como pulsão de destruição157. 

O elemento de parametrização proposto se refere, então, à percepção 

de que o examinado apresenta nível de agressividade em padrões 

superiores àqueles, em média, aferíveis na sociedade, aproximando-

se, assim, da noção de periculosidade tratada por Debuyst158. 

A pesquisa de Alvino Augusto de Sá concluiu, sobre a agressividade, 

não ser possível associação entre o instinto da agressividade, 

isoladamente considerado, e a reincidência criminal (SÁ, 1987, p. 80). 

c) ambiente criminógeno: a expressão é utilizada para fins de 

parametrização pela constatação, no diagnóstico criminológico, de 

que a vida do sentenciado esteve marcada pelo prévio envolvimento 

criminal por parte de membro(s) de seu núcleo familiar, incluindo a 

constatação de que a referida pessoa esteve em cumprimento de pena 

privativa de liberdade no curso da formação humana do paciente. O 

citado critério de classificação remonta, destarte, ao diagnóstico 

criminológico de tal particularidade familiar foi marcante na formação 

humana do sentenciado. Tais fatores incidiriam especificamente na 

fase pré-delinquencial inerente a todos os cidadãos, segundo a 

concepção adotada por Alvino Augusto de Sá, e correspondem à 

influência dos fatores ambientais reconhecida em relação à 

reincidência criminal. 

d) ansiedade: a ansiedade reflete quadro de angústia, tensão, 

preocupação, nervosismo ou irritação, externado na maioria das vezes 

em sintomas como a dificuldade de relaxar, a insônia e incapacidade 

a concentração. No aspecto físico, a ansiedade repercute em quadros 

de cefaleia, dores musculares, dores ou queimação estomacal, 

                                                           
157 FREUD.  Pulsões e suas vicissitudes.  1915.   p. 129. 
158 “La notion de dangerosité s’inscrit donc dans cette perspective. Elle n’est pas une notion qui aurait été 

construite à partir d’une préoccupation intellectuelle soucieuse d’expliquer um phénomène. Elle trouve 

son origine dans une volonté politique qui s’est clairement affirmée: celle de gérer une population 

d’individus posant problème, en vue de la discipliner et d’exercer sur elle un contrôle tantôt pour s’en 

protéger, tantôt pour la faire entrer dans l’économie du pays, tantôt pour l’utiliser comme moyen de 

réonrienter l’agressivité du groupe social” (DEBUYST, Christian.  La notion de dangerosité, maladie 

infantile de la criminologie.  In Criminologie 172, 1984, Québec,  pp. 7-24).  
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taquicardia, tontura, formigamento e sudorese fria. Para fins de 

diagnóstico da ansiedade, enquanto distúrbio psicológico, contudo, é 

imprescindível aferir se o quadro ansioso causa sofrimento clínico 

significativo ao paciente e prejudica sua vida social e ocupacional. 

Diz-se generalizada a síndrome ansiosa quando os sintomas se 

revelam excessivos na maior parte dos dias, por lapso de no mínimo 

6 meses. Nesse cenário, o critério de parametrização proposto não diz 

respeito à pontual e compreensível quadro de ansiedade momentâneo, 

episódico, no ato da realização da perícia. 

e) campo psicológico limitado: a utilização do critério mencionado 

corresponde ao conceito de espaço vital psicológico, definido por Kurt 

Lewin quanto à totalidade dos fatos que determinam o comportamento 

de um indivíduo num certo momento159. Segundo a referida noção, as 

condutas são reflexo da manifestação de vontade do cidadão 

informada por um conjunto de circunstâncias fáticas e materiais que 

marcam o comportamento humano naquele momento histórico. 

Destarte, para fins de parametrização, a referência é específica à 

indicação de que o indivíduo examinado possui espaço vital 

psicológico limitado, efetivamente restrito, o que reflete 

prejudicialmente em suas reações frente às situações da vida 

cotidiana. 

f) comportamento estereotipado: o estereótipo é, por definição, crença 

ou padrão definidos por simplificações da realidade, decorrentes de 

esquemas mentais que distorcem e generalizam características. A 

maior consequência do comportamento estereotipado é a limitação 

das atitudes e dos comportamentos do sujeito justamente em razão dos 

padrões de simplificação da realidade própria da estereotipia. Este foi 

um dos parâmetros definidos para fins de seleção e agrupamento da 

amostra, o qual assume inequívoca relevância em relação aos exames 

criminológicos, especialmente porque a estereotipia do 

comportamento é dos mais característicos efeitos da prisionização. 

                                                           
159 LEWIN, Kurt.  Teoria do campo em Ciência Social.  Rio de Janeiro:  Livraria Pioneira,  1965. 
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g) desenvolvimento inadequado da personalidade: para C. L. Bastos, a 

personalidade é o conjunto integrado de traços psíquicos de um 

indivíduo, consistindo no total de suas características individuais em 

relação com o meio, incluindo todos os fatores físicos, biológicos, 

psíquicos e socioculturais de sua formação. A personalidade conjuga 

as tendências inatas e as experiências adquiridas pelo indivíduo no 

curso da existência160. Neste cenário, a personalidade alcança 

dimensão dúplice: um relativamente estável ao longo da vida e outro, 

de natureza mais dinâmica, este sujeito a determinadas modificações 

dependendo de mudanças existenciais ou alterações neurobiológicas 

do indivíduo.A personalidade estaria, segundo Mira y Lopez, pela 

constituição corporal do indivíduo, seu temperamento e caráter161. 

Neste quadro, a parametrização proposta não considera a 

personalidade propriamente dita do indivíduo, mas o processo de sua 

formação. 

A melhor concepção de desenvolvimento da personalidade é atribuída 

a Freud162, cuja obra identifica que a constituição da personalidade se 

relaciona estrategicamente com as vicissitudes da libido, enquanto 

energia vital, especificamente pelo modo como se estrutura o desejo 

inconsciente e as formas como o indivíduo lida com seus conflitos e 

frustrações libidinais. 

Dalgalarrondo detalha a posição de Freud esclarecendo que “as 

fixações infantis da libido e a tendência à regressão (a esses pontos 

de fixação) acabam por determinar tantos os diversos tipos de 

neuroses, como o perfil de personalidade do adulto. Particularmente 

importante na concepção freudiana é a trama estrutural inconsciente 

de amor, ódio e temor de represália em relação aos pais, o complexo 

de Édipo”, para concluir que “a personalidade do adulto forma-se 

                                                           
160 BASTOS, C. L.  Manual do exame psíquico.  Rio de Janeiro:  Revinter,  1997.  Apud 

DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2.ed.,  São Paulo:  

Artmed,  2008,  p. 257. 
161 MYRA Y LÓPEZ, E.  Manual de psiquiatria.  Buenos Aires:  El Ateneo,  1943.  Apud 

DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2.ed.,  São Paulo:  

Artmed,  2008,  p. 258. 
162 FREUD, S.  Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.  Frankfurt:  Fischer,  1958.  Apud 

DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2.ed.,  São Paulo:  

Artmed,  2008,  p. 264 
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pela introjeção (sobretudo inconsciente) dos relacionamentos que se 

estabelecem no interior das relações familiares, sobretudo da criança 

pequena com seus pais e destes com ela” (DALGALARRONDO, 

2008, p. 264). 

A definição deste critério para segmentação da amostra alcança 

justamente o defeito ou insucesso deste processo de construção da 

personalidade, eventualmente identificado em exames criminológicos 

como característica de determinados indivíduos. 

h) desequilíbrio emocional163: a emoção, segundo Dalgalarrondo, 

compreende um estado de afeto intenso, de curta duração, do 

indivíduo, comumente veiculado em reação, conscientes ou 

inconscientes, a determinadas excitações externas ou internas. Dado 

seu aspecto reacional, as emoções são frequentemente acompanhadas 

de reações somáticas de natureza neurovegetativa, motora, hormonal, 

visceral ou vasomotora, tais como o rubor da pele na face como reação 

a situação de constrangimento ou alegria. Neste cenário, a emoção se 

refere a uma alteração global da dinâmica psicológica do indivíduo, 

que “desconcerta, comove e perturba o instável equilíbrio 

emocional” (DALGALARRONDO, 2008, p. 156). 

Aqui se invoca o parâmetro da emoção para segmentar a amostra a 

partir de diagnóstico de quadro de desequilíbrio emocional, revelado 

basicamente por reações irascíveis e descontroladas frente a eventos 

que atinjam os aspectos emocionais do indivíduo. 

i) desvio de caráter: na psicologia, se atribui a Wilhelm Reich a principal 

produção científica acerca do caráter. O psicólogo ucraniano 

construiu sua noção de caráter a partir da obra de Freud que, a despeito 

de não se debruçar especificamente sobre a temática, a apreciou em 

algumas obras, em geral vinculando-o a um conjunto de traços ou 

características psicológicas pessoais, como a desobediência, a 

ambição etc., construídas em boa medida a partir das pulsões sexuais 

e sua sublimação, assim como das construções morais destinadas a 

                                                           
163 Consoante nota anterior, denomina-se catatimia a influência que afeto e emoções exercem quanto às 

demais funções psíquicas do indivíduo, o que indica a relevância da emoção e de seu desequilíbrio, 

enquanto elementar de distinção dos integrantes da amostra.  
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seu refreamento. Em outra parte de sua obra, Freud reconhece no 

caráter uma dimensão individualizada do ego, a partir das marcas que 

lhe foram impressas pela vida social do indivíduo. Reich avança nas 

considerações de Freud e identifica que o caráter reflete um ideal de 

ego, incorporado ao psiquismo do indivíduo em um processo de 

educação saudável, no qual as pulsões infantis são parcialmente 

gratificadas e reprimidas pelos pais164. A parametrização ora proposta, 

então, tem por finalidade identificar as hipóteses da amostra em que 

esta incorporação por parte do psiquismo tenha se revelado defeituosa, 

de modo a formar um caráter desviado. 

j) dificuldade de adaptação social: a circunstância aqui indicada, 

enquanto critério de classificação da amostra, se refere ao diagnóstico 

de que o examinado apresenta dificuldade de atendimento a regras 

morais e disposições legais cogentes. 

A noção de adaptação social surge a partir da obra de Foucault165, 

especificamente na configuração da psicologia do comportamento, 

que estabelece relacionamento entre a biologia darwinista e a aptidão 

de adaptação de determinado sujeito e o meio em que vive. Neste 

cenário, tem-se por configurada a adequada adaptação social quanto 

constatado que o sujeito consegue exitosamente se adaptar às 

exigências do meio social, especificamente àquelas qualificadas como 

novas ou estressantes, o que se infere pela aferição de suas condutas. 

Alvino Augusto de Sá classifica a adaptação de determinado sujeito 

aos fatores externos como eficaz, não-eficaz moderada e não-eficaz 

severa, detalhando os reflexos da referida classificação na conduta 

adotada pelo sujeito em exame. 

k) dissimulação: a dissimulação retrata, enquanto elemento de 

parametrização da amostra, a conduta de examinando de ocultar suas 

reais intenções e sua real postura, externando discurso e postura 

socialmente aceitas que não retratam suas reais intenções e 

pensamentos. 

                                                           
164 OLIVEIRA E SILVA, João Rodrigo & ALBERTINI, Paulo.  Notas sobre a noção de caráter em 

Reich.  In  Psicologia – Ciência e Profissão.  São Paulo.  2005.  pp. 286-303. 
165 FOUCALT, Michel.  Microfísica do poder.  Rio de Janeiro:  Graal,  1985. 
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l) efeitos benéficos do aprisionamento: circunstância avaliada para fins 

de parametrização referente à percepção de que o aprisionamento 

ensejou efeitos positivos na construção da personalidade do indivíduo, 

segundo as conclusões de laudo de exame criminológico. 

m) egocentrismo: o egocentrismo, aqui erigido à condição de critério de 

classificação da amostra, se refere a um conjunto de atitudes e 

comportamentos do indivíduo que se referem essencialmente a si 

mesmo, sob a ótica dos valores sociais da comunidade166. A 

concepção do egocentrismo, para fins de classificação da amostra, 

revela noção individual de absoluta e despropositada prevalência de 

seus próprios interesses em detrimento do respectivo grupo social. 

n) frieza: a adoção do conceito de frieza para fins de para parametrização 

da amostra teve por premissa construção de Freud desenvolvida, 

dentre outros por Adorno, ao reconhecer que a civilização pressupõe 

o tratamento das pulsões mais primitivas do indivíduo, apaziguando-

as, o que enseja o desenvolvimento do ego e a instituição de estágio 

de mediação entre a pulsão e a ação. Neste cenário, a frieza exsurge 

como a falta de identificação entre o íntimo do sujeito e os demais 

integrantes de seu grupo social, o que estabelece sua incapacidade de 

se colocar no lugar da vítima, de sofrer e de sentir compaixão167. 

o) implicação com o fato praticado: o diagnóstico de implicação com o 

fato praticado diz respeito basicamente ao grau de comprometimento 

do sentenciado em relação ao fato delitivo que ensejou seu julgamento 

e sua condenação, retratando a constatação de que o examinado revela 

suficiente implicação com o fato delitivo praticado, reconhecendo sua 

responsabilidade e culpabilidade por ele. 

p) inteligência mediana: invoca-se para fins de parametrização, em 

contraposição ao rebaixamento intelectivo, a noção de inteligência 

mediana enquanto diagnóstico de exclusão do rebaixamento 

                                                           
166 FONZAR, Jair.  Piaget: Do egocentrismo (História de um conceito).  In  Educar.  Curitiba.  Jan-

dez/1986.  pp. 81-100. 
167 ADORNO, Theodor W.  Educación despúes de Auschwitz. Educación para la emancipación.  Col. 

Raíces de la memoria.  Madrid:  Morata,  1998.  
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intelectivo, de modo a indicar que o examinando ostenta nível de 

desenvolvimento cognitivo na média da sociedade em que vive. 

Convém detalhar, entretanto, que a medição dos níveis de inteligência 

baseia-se em tarefas em que são exigidos tipos específicos de 

comportamentos frente a determinadas situações-problemas, de modo 

a aferir a habilidade de sua solução por parte do examinado. 

Na pesquisa de campo produzida por Alvino Augusto de Sá quanto à 

reincidência criminal, concluiu-se que “o fato de o sentenciado ser 

mais inteligente ou menos inteligente não se mostrou significativo” 

(1987, p. 72). 

q) intolerância a frustrações: a frustração, segundo Kaufmann168, é 

conceito psicológico que reflete a insatisfação e consequente recusa 

frente a agente externo que impede a satisfação libidinal, assim como 

aquela dirigida ao próprio sujeito, referentes à inibição e a recusa do 

eu. O sujeito pode reagir à frustração reconhecendo hipótese de 

ameaça à sua necessidade e externando a defesa do ego, o que revela 

processamento psicológico inadequado da circunstância externa 

frustrante. Este cenário retrata a intolerância destacada às frustrações, 

fator utilizado neste estudo para fins de parametrização dos exames 

criminológicos e das decisões integrantes da amostra. 

r) labilidade: corresponde a uma alteração do afeto caracterizada por 

mudanças súbitas e imotivadas do estado de ânimo, dos sentimentos 

ou das emoções, causando oscilações abruptas da relação que o 

indivíduo mantém com outros indivíduos e com o mundo. A 

labilidade é identificada em quadros psicológicos, como a depressão, 

os estados graves de ansiedade e a esquizofrenia, bem como em 

quadros psico-orgânicos, como encefalites, tumores cerebrais e 

doenças degenerativas do sistema nervoso central. A adoção da 

labilidade como parâmetro de classificação da amostra se revela 

importante justamente porque a variação súbita e imotivada do estado 

de ânimo reflete diretamente no quadro psicológico do examinando. 

                                                           
168 KAUFMANN, P.  Dicionário enciclopédico de Psicanálise – o legado de Freud e Lacan.  Rio de 

Janeiro:  Jorge Zahar,  1996. 
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s) motivação egoística para o delito: registro referente ao fato de o delito 

objeto da condenação haver sido praticado, segundo o diagnóstico 

criminológico, objetivando atender aos interesses puramente 

individuais do condenado, eminentemente egoístico, especialmente 

aqueles de natureza patrimonial. 

t) motivação por drogadição para o delito: circunstância de a prática do 

delito objeto da condenação haver sido praticado, segundo o 

diagnóstico criminológico, em razão do aprofundado envolvimento do 

indivíduo com drogas, lícitas ou ilícitas, ainda que não constatada a 

incidência dos efeitos dos entorpecentes no momento da prática do 

delito. 

u) participação positiva no exame: característica adotada para fins de 

parametrização com referência ao fato de o sentenciado haver 

contribuído para a realização do exame criminológico, revelando real 

intenção de responder aos questionamentos apresentados pelos 

técnicos, de forma a contribuir validamente para a avaliação proposta. 

v) perspectiva posterior ao cárcere: constatação de que, considerando a 

vida social do indivíduo e sua formação humana, o examinando 

apresenta planos posteriores ao encarceramento que sejam 

compatíveis com sua situação real e dotados de mínima 

exequibilidade. 

w) rebaixamento intelectivo: referência utilizada, enquanto padrão de 

parametrização da amostra, referente à deficiência dos modelos 

multidimensionais da inteligência. Habitualmente, o desenvolvimento 

intelectivo apresenta graduações vinculadas ao quociente intelectual 

(QI) e sua correspondência  com a idade mental média, mas, de outro 

lado, seu desenvolvimento insuficiente pode ser definido segundo 

parâmetros da Organização Mundial da Saúde como uma condição de 

desenvolvimento interrompido ou incompleto das capacidades 

mentais, manifestando-se pelo comprometimento das habilidades 

mentais adquiridas ao longo do desenvolvimento humano na infância 

e na adolescência. O comprometimento repercute em limitações em 

áreas como a linguagem e a comunicação, o autocuidado e as 

habilidades em alcançar as expectativas do grupo social que 
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compõem, assim como de se integrar e adaptar às atividades sociais 

do mesmo. 

Segundo M. Grossman, o retardo mental, aqui tratado genericamente 

como rebaixamento intelectivo, atinge 2% a 3% da população 

mundial169, associado a inúmeros transtornos mentais, destacando-se, 

porém, que a imensa maioria dos transtornos comportamentais são 

atrelados a retardos mentais leves e moderados. 

Interessante registrar que, a despeito da noção difundida em meio não 

científico, “nos casos de retardo mental leve e moderado, muitas 

vezes não se reconhece uma etiologia clara e presume-se a interação 

de fatores genéticos e ambientais desfavoráveis. Em nosso meio, a 

privação psicossocial (ausência dos pais ou substitutos, desnutrição, 

falta de estímulos cognitivos e afetivos, violência domiciliar, etc) 

representa, presumivelmente, um fator relevante para a deficiência 

mental leve. Retardo mental grave e profundo revela, todavia, na 

maioria das vezes, uma causa orgânica reconhecível e, com 

frequência, vem acompanhada de distúrbios físicos e neurológicos 

como epilepsia, déficit visual e/ou auditivo e incapacidades 

motoras”170. 

Considerando que o presente estudo se dirige ao cumprimento de 

penas privativas de liberdade e, portanto, a agentes imputáveis, é 

evidente que o retardo mental genericamente considerado, aqui 

denominado rebaixamento intelectivo para fins de parametrização, 

não poderá ser de tal extensão que afaste a capacidade de compreensão 

e autodeterminação do indivíduo. 

Finalmente, importante destacar que não foi utilizado o termo retardo 

mental para fins de parametrização justamente para evitar que leitura 

apressada possa ensejar a constatação equivocada de que a referência 

se dirige aos casos de retardo mental grave e profundo, que 

normalmente afastam a imputabilidade do paciente. 

                                                           
169 GROSSMAN, M.  The demand for health: a theoretical and empirical investigation.  New York:  

University Press,  1972.  Apud DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos 

transtornos mentais.  2.ed.,  São Paulo:  Artmed,  2008,  p. 282. 
170 DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2.ed.,  São 

Paulo:  Artmed,  2008,  p. 284. 
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x) sexualidade desajustada: a sexualidade, enquanto desejo fundamental 

do indivíduo, ocupa lugar central na constituição da condição humana, 

compreendendo suas dimensões biológica, psicológica e cultural, que 

a despeito de tratadas isoladamente se revelam na vida concreta de 

modo intimamente conjugadas. 

Na dimensão biológica, a sexualidade corresponde ao impulso sexual, 

determinado por seus processos fisiológicos, cerebrais e hormonais. 

Já sua ótica psicológica se refere aos desejos eróticos subjetivos e à 

vida afetiva intimamente implicada na vida sexual. Finalmente, no 

âmbito cultural, a sexualidade tangencia padrões de desejos, 

comportamentos e fantasias instituídos e admitidos historicamente 

pela sociedade e cada um de seus grupamentos sociais.  

No que tange à parametrização ora detalhada, considera-se a 

sexualidade em seu aspecto desajustado, o que corresponde 

basicamente à sua dimensão cultural, especialmente no tocante às 

inadequações aos padrões de desejos, comportamentos e fantasias que 

repercutam na configuração de ilícitos penais. 

A sexualidade desajustada aqui definida como critérios de tabulação 

da amostra corresponderia, então, à figura definida por Alvino 

Augusto de Sá como a conjugação de características psicóticas e o 

instinto da sexualidade, cuja presença retratou associação altamente 

significativa com a reincidência criminal (SÁ, 1987, p. 74). 

y) sugestionabilidade: o parâmetro relativo à sugestionabilidade tem por 

premissa a constatação da influência que sugestões externas 

encontram em determinado sujeito, externando aptidão considerável 

de serem admitidas em sua consciência e transformadas em atitudes 

concretas próprias do influído. 

z) vulnerabilidade: as concepções mais modernas do termo 

vulnerabilidade ultrapassam a noção pura e simples de relacionamento 

entre pobreza e criminalidade, alcançando as “diversas modalidades 

de desvantagem social” que conformam indivíduos, famílias e 

comunidades, consistentes nos “recursos materiais ou simbólicos, 

também chamados de ativos”, correspondentes “às estruturas de 

oportunidades dadas pelo mercado, Estado e sociedade e as 
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estratégias de uso dos ativos”, tais como oportunidades de trabalho e 

de estudo, atendimento a direitos fundamentais, residência em zona 

violenta etc. Recente estudo da Unesco sintetizou a circunstância da 

vulnerabilidade, ora apontada como critério de parametrização, como 

“conjunto de características, recursos e habilidades inerentes a um 

dado grupo social se revelam insuficientes, inadequados ou difíceis 

para lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela sociedade, 

de forma a ascender a maiores níveis de bem-estar ou diminuir 

probabilidades de deteriorização das condições de vida de 

determinados atores sociais”171. 

 

  

                                                           
171 ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia; PINHEIRO, Leonardo de Castro; LIMA, Fabiano 

de Souza & MARTINELLI, Cláudia da Costa.  Juventude, violência e vulnerabilidade social da América 

Latina: Desafios para políticas públicas.  Brasília:  Unesco-BID,  2002.  p. 30. 
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5.4. Apresentação dos dados 

 

A consecução do método de pesquisa proposto ensejou a formação da 

tabulação dos resultados em 2 instrumentos básicos, consistentes (a) na Tabela dos 

Laudos dos Exames Criminológicos, que detalha o número de registro do laudo na 

pesquisa, a capitulação da condenação criminal imposta ao sentenciado, as avaliações 

social e psicológica do examinado e o prognóstico criminal detalhado; e (b) na Tabela 

das Decisões Judiciais, que concentram as fundamentações e as conclusões dos atos 

judiciais que, à luz do exame criminológico tabulado na primeira tabela, apreciou o direito 

subjetivo do sentenciado à progressão de regime e ao livramento condicional. 

A conjugação dos referidos instrumentos viabiliza o acesso a todos os 

resultados apurados em extensa pesquisa de campo, efetivada em amostra que, sob os 

ditames estatísticos, representa validamente o universo das decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário quanto à progressão de regime e ao livramento condicional com lastro em 

laudos de exames criminológicos. 

Feita esta anotação, cumpre pontuar os principais dados extraídos da 

pesquisa de campo, não sem antes detalhar que o escopo do presente tópico se limita ao 

detalhamento das informações, cujo exame analítico será promovido em trecho 

subsequente do presente estudo. 

Inicialmente, a amostra detalha com muita clareza que em 26,93%172 dos 

casos houve indeferimento de progressão de regime ou do livramento condicional, por 

desatendimento ao respectivo requisito objetivo, em razão da incursão do sentenciado em 

falta disciplinar classificada como grave. 

Nestas situações, a despeito da realização do exame criminológico, houve 

óbice objetivo às concessões próprias do regime progressivo de cumprimento de pena. 

O percentual é, inequivocamente, elevado, bastando para demonstrar que 

há substancial índice de indisciplina carcerária ou reincursão criminal no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, o que acaba por ratificar as conclusões tão 

propaladas no cotidiano, ainda que sem referência científica direta, de que os percentuais 

                                                           
172 O que representa 87 casos no universo de 323 decisões catalogadas e examinadas. 
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de reincidência criminal no Brasil são muito superiores àqueles constatados em outros 

países. 

Ainda no contexto das hipóteses em que, a despeito da realização do exame 

criminológico, suas conclusões não foram invocadas para apreciação da progressão de 

regime ou do livramento condicional, a pesquisa de campo revelou que em 42,41%173, a 

despeito da realização da perícia os mencionados direitos subjetivos foram concedidos 

exclusivamente com lastro na constatação da inocorrência de falta disciplinar. 

Com efeito, uma vez mais em parcela relevante da amostra se constatou 

que, mesmo tendo sido realizado exame criminológico, a verificação do requisito 

subjetivo para progressão de regime prisional e para livramento condicional acabou sendo 

atrelada apenas ao atestado de conduta carcerária, que indica apenas a ocorrência, ou não, 

de falta disciplinar em determinado período de tempo. 

Neste passo, é possível pontuar: a despeito da realização do exame 

criminológico, enquanto prova pericial tendente à aferição do requisito subjetivo para 

progressão de regime ou do livramento condicional, em 69,34%174 das situações, 

decorrente da soma das hipóteses anteriores, a referida prova não chega a ser valorada 

pela autoridade judiciária, seja em virtude de modificação do marco de contagem do 

requisito subjetivo em razão de falta disciplinar, seja porque o exame do requisito objetivo 

restou atrelado exclusivamente à inexistência de falta disciplinar. 

A pesquisa exploratória permitiu, ademais, constatar que em apenas 1 dos 

casos examinados, conquanto a amostra fosse de 323 processos, a realização do exame 

criminológico se operou na modalidade de entrada175, enquanto elemento diretivo do 

programa individualizador da pena privativa de liberdade estabelecido no art. 6˚ da Lei 

n.˚ 7.210, de 1984176. 

Tal dado retrata o disseminado descumprimento da prescrição do art. 8˚ da 

Lei n.˚ 7.210, de 1984, que estabelece a obrigatoriedade da realização de exame 

criminológico, na modalidade de entrada, quanto a todos os condenados a penas 

privativas de liberdade em regime fechado, de modo a viabilizar o acesso a elementos 

                                                           
173 Em quantitativo correspondente a 137 decisões no universo de 323 submetidas à tabulação. 
174 Índice representado por 224 decisões em universo de 323 processos erigidos como integrantes da 

amostra.  
175 O que corresponde a índice de 0,30%. 
176 Art. 6˚ da Lei n.˚ 7.210, de 1984: “A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação 

que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou 

preso provisório”. 
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necessários à sua adequada classificação e, em ultima racio, à individualização da 

pena177. 

Não se pode deixar de reconhecer que o descumprimento do preceito 

guarda relação direta com o chamado índice de saturação do sistema prisional, 

representado pela superlotação carcerária que repercute diretamente na deficiência do 

Poder Público de implementar todas as medidas necessárias a assegurar a adequada 

assistência aos sentenciados e, assim, a individualização da pena.  

Especificamente em relação ao mérito das decisões que apreciam direitos 

subjetivos dos sentenciados com lastro nos exames criminológicos, o que ocorre em 74 

casos178, foi possível constatar que, quando apreciada a perícia 43,24%179 das hipóteses 

são de indeferimento do benefício, em contraposição a 56,75%180 de decisões 

concessivas. 

Pertinente sublinhar, ademais, que os percentuais em questão têm por 

referencial a totalidade das decisões proferidas com base no exame criminológico, e não 

a integralidade da amostra. 

Tal cenário legitima a conclusão de que, na verdade, não apenas a 

realização do exame criminológico é absolutamente excepcional, como, sobretudo, a 

valoração de seus fundamentos para indeferimento da progressão de regime ou do 

livramento condicional se verifica em situações amplamente restritas. 

No pormenor, há ainda outra constatação de relevo, referente à verificação 

de que 11 das 42 situações de deferimento de progressão de regime com base no exame 

criminológico, que correspondem a 26,19% da amostra, são de admissão no regime 

semiaberto mas que indeferem saídas temporárias e trabalho externo ou condicionam seu 

gozo a relatório favorável da Comissão Técnica de Classificação. 

A alteração do referencial nos permite, entretanto, identificar outra 

circunstância de grande importância referente à constatação de que, na integralidade da 

                                                           
177 Art. 8˚ da Lei n.˚ 7.210, de 1984: “O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 

regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma 

adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que 

trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em 

regime semiaberto”. 
178 No universo da amostra, de 323 casos, o segmento de 74 constatações corresponde a 22,91% da 

totalidade. 
179 A referida fração corresponde a um total de 32 decisões no universo de 74 examinadas. 
180 O que corresponde a 42 casos no universo de 74 processos integrantes da amostra. 
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amostra, apenas em  9,90%181 das hipóteses se constata que há indeferimento a direito 

subjetivo com fundamento na prova pericial. 

Questão absolutamente relevante neste cenário refere-se à percepção de 

que, mesmo na hipótese de realização do exame criminológico, em 4,64%182 das 

hipóteses a decisão de concessão de progressão de regime ou livramento condicional se 

funda expressamente no relatório das Comissões Técnicas de Classificação – CTC, o que 

indica representativa legitimação do referido instrumento avaliativo. 

Tal particularidade de dados permite identificar, noutro plano, agora 

qualitativo, quais são os motivos determinantes das decisões judiciais de concessão e de 

denegação de direitos subjetivos, apurados justamente a partir do exame criminológico 

realizado. 

Nas hipóteses de denegação dos benefícios com base no exame 

criminológico, que correspondem a 32 casos da amostra, revelou-se que a respectiva 

decisão judicial está calçada, principalmente, nos seguintes diagnósticos183:  

 

 

 

                                                           
181 O índice em questão decorre da constatação de 32 hipóteses no universo de 323 casos. 
182 Percentual referente a 15 situações identificadas em acervo total de 323 casos. 
183 Registre-se que a totalidade das razões não corresponde necessariamente à quantidade de hipóteses tendo 

em vista que algumas das decisões invocam ao mesmo tempo várias razões para indeferimento da 

progressão de regime, do livramento condicional e de saídas temporárias. 

Motivação Número de ocorrências 

Desequilíbrio emocional 12 

Dificuldade de adaptação social 12 

Desenvolvimento inadequado 

da personalidade 
12 

Labilidade 6 

Intolerância a frustrações 4 

Agressividade 4 

Egocentrismo 4 

Dissimulação 3 

Vulnerabilidade 3 

Sugestionabilidade 2 

Frieza 2 

Características da ação delitiva 1 

Desvio de caráter 1 

Ansiedade 1 

Histórico de uso de 

entorpecentes 
1 

Campo psicológico limitado 1 

Sexualidade desajustada 1 

Afetividade superficial 1 

Recomendação de 

acompanhamento psicoterápico 
1 
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Mesmo leitura superficial dos dados permite constatar que, na sua 

substancial maioria, as hipóteses de indeferimento estão baseadas em diagnósticos de 

desequilíbrio emocional, de dificuldade de adaptação social ou de desenvolvimento 

inadequado da personalidade. 

De outra banda, os diagnósticos  que conduzem, segundo se apurou, à 

concessão de direitos subjetivos com lastro em exames criminológicos podem ser assim 

detalhados: 

 

   

 

 

 

 

Neste pormenor, os índices são ainda mais incisivos: a maioria das 

decisões concessivas de progressão de regime e de livramento condicional estão baseadas 

em constatação de efeitos benéficos do aprisionamento. 

Estes parâmetros haverão de, nos tópicos subsequentes, direcionar e, 

sobretudo, fundamentar os debates e as conclusões atinentes ao problema da pesquisa, 

notadamente a partir do exame analítico dos resultados e de sua confrontação com as 

objeções doutrinárias opostas ao exame criminológico na Execução Penal. 

  

Motivação Número de ocorrências 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

23 

Perspectiva posterior ao cárcere 5 

Participação positiva no exame 4 

Acompanhamento familiar 4 

Condição prisional favorável 2 

Implicação com o fato praticado 2 

Inteligência mediana 1 
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5.5. Tabulação da pesquisa de campo 

 

No presente tópico, o escopo é apresentar todas as informações que 

permearam a pesquisa de campo realizada sob a forma de tabelas, de modo a viabilizar 

conhecimento pleno, profundo e, sobretudo, facilitado acerca de todo o material 

processado e avaliado. 

Conquanto a referida apresentação gráfica tenha o importante papel de 

viabilizar este conhecimento aprofundado e simplificado das informações tratadas no 

curso da pesquisa de campo perpetrada, não se pode deixar de destacar, todavia, que a 

mais importante finalidade do tópico é permitir a repetição, para fins de validação, de 

toda a metodologia da pesquisa de campo. 

Neste cenário, a apresentação das extensas tabelas de dados torna viável a 

ampla verificação de todos os resultados, o que contribui profundamente para a 

legitimação dos resultados alcançados. 

A primeira das tabelas se presta a detalhar cada um dos exames 

criminológicos integrantes da amostra, observando-se os seguintes critérios: número de 

ordem do exame na pesquisa, utilizado para fins de seleção pelo sistema de aleatoriedade; 

a capitulação das condenações vigentes em relação ao sentenciado ao tempo da avaliação; 

o detalhamento do aspecto social da avaliação; as circunstâncias destacadas na avaliação 

psicológica do paciente; e o prognóstico criminológico ou conclusão firmado pelo corpo 

técnico. 

A parametrização dos resultados observou, de modo a assegurar a 

cientificidade do método, os critérios detalhados nos tópicos anteriores, tanto na ótica 

social, quanto no âmbito psicológico. 

Já a segunda das tabelas apresentadas se dedica à tabulação de cada uma 

das decisões judiciais que, com lastro em cada um dos exames criminológicos referidos 

no quadro anterior, apreciou direito subjetivo do sentenciado. 

Quanto a esta tabulação, são observados para fins de detalhamento da 

amostra o número de registro do exame no sistema de aleatoriedade, o argumento 

utilizado na fundamentação da decisão judicial e sua respectiva parte dispositiva, 
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segmento em que sintetizada a conclusão judiciária referente ao direito subjetivo 

apreciado. 

As tabulações em comento demandam uma anotação importante atinente 

à amostra, referente à percepção de que, a despeito da prognose ser ordinariamente 

identificada como elemento integrante do exame criminológico, nenhum dos laudos 

integrantes da amostra apresentou prognóstico efetivo acerca do indivíduo examinado, ao 

menos sob o enfoque da perspectiva de nova incursão criminal. 

Esclarecendo o pormenor, até mesmo como era de se esperar frente a 

questões éticas dos profissionais envolvidos e o reconhecimento da autonomia do 

indivíduo para contrariar todas as expectativas quanto a si, até mesmo as piores, nenhum 

dos laudos avaliados adotou, expressa ou implicitamente, a indicação de um prognóstico, 

tendo, todavia, encampado uma conclusão. 

A referida conclusão, a despeito de referente a elementos de diagnóstico 

criminológico, se dedica a identificar os fatores psicológicos ou sociais que tiveram 

preponderância na incursão do sujeito na conduta definida como crime. 

Foi neste cenário que cunhada opção de tabulação englobando as colunas 

exame, capitulação, avaliação social, avaliação psicológica e conclusão. 

Pertinente sublinhar, neste toar de ideais, justamente o que já declinado em 

tópico anterior: o atual estágio de evolução da atuação dos psicólogos na Execução Penal 

repercute, tanto por aspectos éticos de seu exercício profissional quanto pela gradativa e 

constante perda de importância da prognose criminal, na percepção de que nenhum dos 

exames integrantes da amostra é expresso ou mesmo implícito ao adotar um prognóstico 

criminal, bem como não detalha eventual conclusão atinente à perspectiva de reiteração 

delitiva. 

Passa-se, então, às referidas tabulações. 
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TABULAÇÃO DOS LAUDOS DOS EXAMES 

 Exam

e 
Capitulação Avaliação social 

Avaliação 

psicológica 
Conclusão 

1 30 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e 

acompanhamento familiar 

Afetividade superficial, 

dificuldade de adaptação social, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

sugestionabilidade, labilidade, 

rebaixamento intelectivo e 

sexualidade desajustada 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

2 37 Tráfico de entorpcentes 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

sugestionabilidade, 

vulnerabilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, desequilíbrio 

emocional, egocentrismo, 

agressividade e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação egoística para o 

delito 

3 39 Latrocínio, homicídio e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

sugestionabilidade, labilidade, 

vulnerabilidade e ansiedade 

Ambiente criminógeno, 

motivação por drogadição 

para o delito e dificuldade 

de adaptação social 
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4 45 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem e evasão escolar 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e dificuldade de 

adaptação social 

Dissimulação, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

afetividade superficial 

5 47 
Atentado violento ao pudor e 

corrupção de menores 

Núcleo familiar fragmentado e 

evasão escolar 
Ansiedade e inteligência mediana 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

6 55 Estupro 
Evasão escolar e perspectiva 

posteiror ao cárcere 
Campo psicológico limitado 

Perspectiva posteiror ao 

cárcere 

7 56 Roubo, furto e falsa identidade 

Histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior e condição 

prisional favorável 

Inteligência mediana, afetividade 

superficial, labilidade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, perspectiva 

posterior ao cárcere 

implicação com o fato 

praticado, motivação 

egoística para o fato 

praticado e dificuldade de 

adaptação social 

8 62 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável ehistórico de uso de 

entorpecentes 

Participação positiva no exame, 

campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

por drogadição para o 

delito 

9 67 Estupro e furto 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e condição prisional 

favorável 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, dificuldade 

de adaptação social e 
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motivação egoística para o 

delito 

10 70 Estupro, roubo e falsa identidade 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histporica 

de uso de entorpecentes e condição 

prisional favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e efeitos 

benéficos do encarceramento 

Agressividade e dificuldade 

de adaptação social 

11 77 
Roubo, estupro e atentado 

violento ao pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, registro profissional 

e acompanhamento familiar 

Agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, sugestionabilidade, 

desequilíbrio emocional, efeitos 

benéficos do aprisionamento e 

dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

12 78 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desequlíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e dificuldade de 

adaptação social 

Ansiedade e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

13 82 Roubo e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e registro 

delitivo anterior 

Agressividade, dificuldade de 

adaptação social, campo 

psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e ambiente 

criminógeno 
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14 84 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

acompanhamento familiar, histórico 

de uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e evasão escolar 

Sugestionabilidade, desequilíbrio 

emocional, ambiente 

criminógeno, afetividade 

superficial, labilidade, 

vulnerabilidade e intolerância a 

frustrações 

Ambiente criminógeno e 

motivação egoística para o 

delito 

15 85 Homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Ansiedade, inteligência mediana, 

labilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Implicação com o fato 

praticado 

16 97 Furto, estupro e roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes e 

registro delitivo anterior 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade e 

dificuldade de adaptação social 

Frieza, ambiente 

criminógeno e motivação 

por drogadição para o 

delito 

17 100 Homicídio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, acompanhamento familiar, 

ambiente criminógeno, evasão 

escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Agressividade, desequilíbrio 

emocional, rebaixamento 

intelectivo, egocentrismo, 

comportamento estereotipado e 

dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

18 104 Roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito e efeitos benéficos 

do aprisionamento 
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19 109 Roubo e furto 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Ansiedade, inteligência mediana, 

dificuldade de adaptação social e 

afetividade superficial 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

20 110 Roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social e 

ambiente criminógeno 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

21 112 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, registro delitivo 

anterior, condição prisionável 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

22 122 
Homicídio, lesão corporal e 

tráfico de entorpecentes 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Agressividade, dificuldade de 

adaptação social, egocentrismo, 

comportamento estereotipado, 

campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Agressividade e motivação 

egoística para o delito 

23 124 Estupro 
Evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e perspectiva 

posterior ao cárcere 

Motivação por drogadição 

do delito e implicação com 

o fato praticado 

24 134 Estupro 

Evasão escolar, turbulência no 

núcleo familiar originário e registro 

de uso de entorpecentes 

Intolerância a frustrações, 

agressividade, desequilíbrio 

emocional, ambiente 

Motivação egoística para o 

delito e sexualidade 

desajustada 



  

 172 

criminógeno, sexualidade 

desajustada e ansiedade 

25 139 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Agressividade e dificuldade 

de adaptação social 

26 148 
Atentado violento ao pudor e 

uso de entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de vida em 

situação de rua, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Inteligência mediana, efeitos 

benéficos do aprisionamento e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Implicação com o fato 

praticado 

27 151 Estupro e homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, ocupação 

profissional, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Afetividade superficial, 

agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, vunerabilidade e 

dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

dificuldade de adaptação 

social 

28 155 Homicídio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado,  acompanhamento 

familiar, evasão escolar e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Perspectiva posterior ao cárcere 

Participação positiva no 

exame e acompanhamento 

familiar 
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29 157 Estupro 
Ocupação profissional e condição 

prisional favorável 

Labilidade e desequilíbrio 

emocional 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, 

dificuldade de adaptação 

prisional e dissimulação 

30 161 Homicídio 

Acompanhamento familiar, 

implicação com o fato praticado e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Ansiedade e inteligência mediana 
Efeitos benéficos do 

encarceramento 

31 164 
Furto, roubo, homicídio e tráfico 

de entorpecentes 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Afetividade superficial, histórico 

de uso de entorpecentes, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade, agressividade 

e egocentrismo 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

32 165 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, registro 

delitivo anterior e condição prisional 

favorável 

Campo psicológico limitado, 

ansiedade, dificuldade de 

adaptação social e desequilíbrio 

emocional 

Dissimulação e sexualidade 

desajustada 

33 169 Roubo e porte de arma de fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Afetividade superficial, 

sugestionabilidade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno 
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34 172 
Porte de arma de fogo, estupro e 

roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

rebaixamento intelectivo, 

afetividade superficial e 

desequilíbrio emocional 

Dificuldade de adaptação 

social 

35 182 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Rebaixamento intelectivo, 

labilidade, vulnerabilidade e 

dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

36 184 Estupro e uso de entorpecentes 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Afetividade superficial, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade, 

vulnerabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

37 185 Roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, acompanhamento 

familiar, evasão escolar e registro 

delitivo anterior 

Ambiente criminógeno, 

ansiedade, rebaixamento 

intelectivo, dificuldade de 

adaptação social, frieza, 

afetividade superficial, labilidade 

e campo psicológico limitado 

Dificuldade de adaptação 

social 

38 189 Furto, roubo e lesão corporal 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Participação positiva no exame, 

inteligência mediana, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, afetividade 

superficial e efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Implicação com o fato 

praticado e egocentrismo 
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39 197 Roubo, receptação e desacato 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, ansiedade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Motivação egoística para o 

delito 

40 204 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, acompanhamento 

familiar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desequilíbrio emocional, 

labilidade e intolerância a 

frustrações 

Motivação egoística para o 

delito 

41 209 Homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Agressividade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

42 211 
Homicídio, estupro e atentado 

violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de vida em 

situação de rua, evasão escolar, 

condição prisional favorável e 

histórico de uso de entorpecentes 

Intolerância a frustrações, campo 

psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e ambiente 

crimonógeno 

43 223 Latrocínio e furto 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Frieza, labilidade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, dificuldade 

de adaptação social e 

motivação egoística para o 

delito 
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44 227 Latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e perspectiva posterior ao 

cárcere 

Campo psicológico limitado, 

inteligência mediana e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

45 234 
Homicídio e uso de 

entorpecentes 

Evasão escolar, registro delitivo 

anterior e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado, comportamento 

estereotipado, intolerância a 

frustrações e dificuldade de 

adaptação social 

Frieza, agressividade e 

dificuldade de adaptação 

social 

46 243 Estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento. 

47 245 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Intolerância a frustrações e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

48 253 Furto 

Condição prisional favorável, 

histórico de uso de entorpecentes, 

evasão escolar, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Implicação com o fato 

praticado 
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49 255 Latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e condição 

prisional favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, campo psicológico 

limitado e desequilíbrio 

emocional 

Intolerânca a frustrações e 

dificuldade de adaptação 

social 

50 256 
Homicídio e tráfico de 

entorpecentes 

Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Rebaixamento intelectivo, 

egocentrismo, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

labilidade 

Implicação com o fato 

praticado e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

51 261 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

labilidade, inteloerância a 

frustrações e desenvolvimento 

inadequado da personalidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

52 270 

Roubo, atentado violento ao 

pudor, apropriação indébita e 

tráfico de entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Inteligência mediana, 

egocentrismo, afetividade 

superficial, participação positiva 

no exame e desenvolvimento 

inadequado da personalidade 

Sugestionabilidade e 

egocentrismo 

53 272 Roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exame e 

efeitos favoráveis do 

aprisionamento 

Ambiente criminógeno 
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54 288 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Agressividade, afetividade 

superficial, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, sugestionabilidade, 

vulnerabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Agressividade e motivação 

egoística para o delito 

55 289 
Estupro, posse de arma de fogo e 

apropriação indébita 

Acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Afetividade superficial, 

agressividade, labilidade, 

vulnerabilidade, egocentrismo, 

comportamento estereotipado e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação egoística para o 

delito e perspectiva 

posterior ao cárcere 

56 299 Furto e roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Afetividade superficial, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

sugestionabilidade, labilidade, 

vulnerabilidade, comportamento 

estereotipado, egocentrismo, 

rebaixamento intelectivo e 

dissimulação 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

57 309 

Roubo, atentado violento ao 

pudor, extorsão e cárcere 

privado 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 
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58 311 Homicídio, furto e desacato 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de vida em 

situação de rua, evasão escolar e 

histórico de uso de entorpecentes 

Labilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Agressividade, efeitos 

benéficos do 

aprisionamento e 

ambiente criminógeno 

59 321 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, egocentrismo, 

labilidade, vulnerabilidade, 

desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

60 327 Atentado violento ao pudor 

histórico de uso de entorpecentes, 

evasão escolar e perspectiva 

posterior ao cárcere 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, vulnerabilidade, 

campo psicológico limitado, 

ambiente criminógeno, 

rebaixamento intelectivo, 

intolerância a frustrações, 

agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

desequilíbrio emocional 

Ambiente criminógeno e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

61 343 Roubo e estupro 

Histórico de uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

perspectiva posteiror ao cárcere 

Ansiedade e desequilíbrio 

emocional 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

62 345 Estupro 

Ocupação profissional, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Afetividade superficial, 

dissimulação, agressividade, 

egocentrismo, dificuldade de 

adaptação social, labilidade, 

comportamento estereotipado e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito 
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63 356 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, frieza e 

dificuldade de adaptação 

social 

64 359 Furto 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Sugestionabilidade, 

vulnerabilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

comportamente estereotipado e 

campo psicológico limtado 

Dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

65 369 Estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Afetividade superficial, 

agressividade, ambiente 

criminógeno, labilidade, 

vulnerabilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

campo psicológico limitado e 

egocentrismo 

Motivação egoística para o 

delito 

66 373 Atentado violento ao pudor 

Histórico de vida em situação de 

rua, turbulência no núcleo familiar 

originário, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, sugestionabilidade, 

vulnerabilidade, ansiedade e 

egocentrismo 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 
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67 374 Homicídio 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, registro delitivo anterior, 

acompanhamento familiar e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Inteligência mediana e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

68 379 Homicídio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e condição 

prisional favorável 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, labilidade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social e agressividade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

agressividade e dificuldade 

de adaptação social 

69 384 Roubo e estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anteiror, 

ambiente criminógeno, evasão 

escolar, acompanhamento familiar e 

histórico de uso de entorpecentes 

Rebaixamento intelectivo, 

egocentrismo, afetividade 

superficial, vulnerabilidade e 

dificuldade de adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

70 389 
Roubo, estelionato e extorsão 

mediante sequestro 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem e perspectiva posteiror ao 

aprisionamento 

Egocentrismo, labilidade, 

desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Ambiente criminógeno e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

71 400 Roubo 

Núcleo familiar fragmentada, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Afetividade superficial, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade, 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 
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vulnerabilidade e desequilíbrio 

emocional 

72 411 
Roubo e atentado violendo ao 

pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anteiror, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

desequilíbrio emocional, 

afetividade superficial, 

agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

egocentrismo, desvio de caráter e 

rebaixamento intelectivo 

Dificuldade de adaptação 

social, labilidade, núcleo 

familiar fragmentado 

73 420 Estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar, 

registro delitivo anterior, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, vulnerabilidade, 

sugestionabilidade, campo 

psicológico limitado, 

comportamento estereotipado e 

dificuldade de adaptação social 

Ansiedade e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

74 421 Roubo, homicídio e furto 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e condição 

prisional favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, labilidade, frieza e 

dificuldade de adaptação social 

Ambiente criminógeno e 

motivação egoística para o 

delito 
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75 431 Atentado violento ao pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Inteligência mediana e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Perspectiva posteiror ao 

cárcere 

76 434 

Tráfico de entorpecentes, roubo, 

porte de arma de fogo e 

homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

acompanhamento familiar, histórico 

de uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e evasão escolar 

Inteligência mediana, 

dissimulação, dificuldade de 

adaptação social, afetividade 

superficial e ambiente 

criminógeno 

Implicação com o fato 

praticado 

77 436 Estupro 

Evasão escolar, turbulência no 

núcleo familiar de origem e histórico 

de uso de entorpecentes 

Labilidade, sugestionabilidade, 

vulnerabilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

78 441 
Estelionato, roubo, furto e 

sequestro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Ansiedade, frieza, campo 

psicológico limitado, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Dissimulação, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

agressividade 

79 450 
Atentado violento ao pudor e 

roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, condição 

prisional favorável e histórico de uso 

de entorpecentes 

Efeitos benéficos do 

encarceramento, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

ansiedade, dissimulação e 

desequilíbrio emocional 

Motivação por drogadição 

do delito 
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80 464 Roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e registro 

delitivo anterior 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional e sugestionabilidade 

Perspectiva posteiror ao 

cárcere 

81 466 
Tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, ambiente 

criminógeno e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade, 

dificuldade de adaptação social e 

afetividade superficial 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

82 474 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

intolerância a frustrações, 

desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Agressividade, dificuldade 

de adaptação social e 

motivação egoística para o 

delito 

83 484 Roubo e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Frieza, campo psicológico 

limitado, desequilíbrio emocional, 

intolerância a frustrações, 

sugestionabilidade e dificuldade 

de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

84 492 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

por drogadição para o 

delito 
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85 501 
Tráfico de entorpecentes e uso 

de documento falso 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, ambiente 

criminógeno e acompanhamento 

familiar 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, agressividade, 

dificuldade de adaptação social e 

vulnerabilidade 

Motivação por drogadição 

do delito 

86 506 
Tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Participação positiva no exame, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, intolerância a 

frustrações, egocentrismo, 

labilidade e sugestionabilidade 

Ambiente criminógeno e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

87 511 
Estupro, atentado violento ao 

pudor, roubo e extorsão 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desequilíbrio emocional, 

sexualidade desajustada e 

dificuldade de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

88 513 
Extorsão mediante sequestro e 

uso de documento falso 

Núcleo familiar fragmentado, 

condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Frieza 
Motivação egoística para o 

delito 

89 519 Homicídio, furto e roubo 

Registro delitivo anterior, 

acompanhamento familiar, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, intolerância a 

frustrações e sugestionabilidade 

Motivação egoística para o 

delito 
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90 522 
Tráfico, roubo e corrupção de 

menores 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar e 

acompanhamento familiar 

Desequilíbrio emocional, 

labilidade e sugestionabilidade 

Egocentrismo e 

perspectiva posterior ao 

cárcere 

91 541 Roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social, 

dissimulação, vulnerabilidade e 

sugestionabilidade 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

92 542 
Homicídio e uso de 

entorpecentes 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e perspectiva posterior ao 

cárcere 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dissimulação, 

sugestionabilidade, ansiedade e 

dificuldade de adaptação social e 

intolerância a frustrações 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e núcleo 

familiar fragmentado 

93 550 Roubo 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar, condição prisional 

favorável e registro delitivo anterior 

Dificuldade de adaptação social e 

campo psicológico limitado 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

94 553 Roubo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 
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95 557 Roubo e latrocínio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, 

acompanhamento familiar e registro 

delitivo anterior 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, sugestionabilidade, 

egocentrismo e desvio de caráter 

Implicação com o fato 

praticado, egocentrismo e 

labilidade 

96 559 Tráfico de entorpcentes 
Histórico de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Participação positiva no exame, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e 

sugestionabilidade 

Egocentrismo e motivação 

egoística para o delito 

97 569 Roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação egoística para o 

delito 

98 573 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desequilíbrio emocional, 

vulnerabilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade 

Agressividade e dificuldade 

de adaptação social 

99 582 Homicídio 

Registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes e 

turbulência no núcleo familiar de 

origem 

Comportamento estereotipado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, ambiente 

criminógeno, labilidade, 

egocentrismo e dificuldade de 

adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e ambiente 

crimonógeno 

100 587 
Homicídio e formação de 

quadrilha 

Histórico de uso de entorpecentes, 

núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem e registro delitivo anterior 

Dificuldade de adaptação social, 

agressividade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Ambiente criminógeno 
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101 591 Roubo e porte de arma de fogo 

Histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior e condição 

prisional favorável 

Implicação com o fato praticado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

Motivação egoística para o 

fato praticado e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento 

102 607 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Registro delitivo anterior, 

acompanhamento familiar e evasão 

escolar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, efeitos benéficos 

do aprisionamento, labilidade, 

sugestionabilidade, desequilíbrio 

emocional e sexualidade 

desajustada 

Sexualidade desajustada 

103 608 Latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, evsão 

escolar, condição prisional 

favorável, acompanhamento 

familiar, perspectiva posterior ao 

cárcere e implicação com o fato 

praticado 

Participação positiva no exame Sugestionabilidade 

104 615 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desequilíbrio emocional, 

agressividade, labilidade, 

sugestionabilidade e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação egoística para o 

delito 
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105 616 
Uso de entorpecentes e tráfico 

de entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e registro 

delitivo anterior 

Comportamento estereotipado, 

labilidade, sugestionabilidade, 

agressividade, afetividade 

superficial, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Egocentrismo 

106 619 Atentado violento ao pudor 
Evasão escolar e acompanhamento 

familiar 

Agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

sugestionabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

107 621 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

dissimulação e afetividade 

superficial 

Motivação por drogadição 

para o delito e motivação 

egoística para o delito 

108 624 Estupro e homicídio 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes, núcleo familiar 

fragmentado, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social, 

sugestionabilidade, labilidade e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito, desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

109 625 Homicídio e roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 
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110 626 Atentado violento ao pudor 
Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e ocupação profissional 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado, agressividade e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

111 627 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário e evasão escolar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, labilidade, 

sugestionabilidade, egocentrismo 

e dificuldade de adaptação social 

Egocentrismo e motivação 

egoística para o delito 

112 630 Roubo e ameaça 
Ocupação profissional, histórico de 

uso de entorpecentes, 

Agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

frieza 

Motivação egoística para o 

delito 

113 635 
Homicídio e tráfico de 

entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Sugestionabilidade, desequilíbrio 

emocional, frieza, 

comportamento estereotipado e 

agressividade 

Ambiente criminógeno 

114 640 
Latrocínio, furto, estupro e 

atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, vulnerabilidade, 

agressividade e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

115 651 
Homicídio, lesão corporal e 

incêndio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Perspectiva posterior ao cárcere, 

desequilíbrio emocional, campo 

psicológico limitado, 

sugestionabilidade, intolerância a 

Agressividade 
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frustrações e desenvolvimento 

inadequado da personalidade 

116 655 Furto e roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e registro delitivo anterior 

Campo psicológico limitado, 

sugestionabilidade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Frieza e motivação 

egoística para o delito 

117 657 Homicídio 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, sugestionabilidade e 

agressividade 

Dificuldade de adaptação 

social 

118 681 
Tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

ansiedade, dificuldade de 

adaptação social, desequilíbrio 

emocional e vulnerabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado de 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

119 685 Roubo 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, agressividade, 

sugestionabilidade, intolerância a 

frustrações e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação egoística para o 

delito 
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120 686 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, histórico de vida em 

situação de rua e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

sugestionabilidade e 

agressividade 

Ambiente criminógeno e 

motivação por drogadição 

para o delito 

121 695 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, registro delitivo 

anterior, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, sugestionabilidade 

e dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social 

122 703 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, ambiente 

criminógeno, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, sugestionabilidade e 

dificuldade de adaptação social 

Dissimulação 

123 707 Roubo e furto 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e condição 

prisional favorável 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social e 

intolerância a frustrações 

Ambiente criminógeno, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

por drogadição para o 

delito 

124 724 Roubo e formação de quadrilha 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e registro delitivo 

anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, egocentrismo, 

dissimulação e agressividade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

afetividade superficial 
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125 726 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desequelíbrio emocional, 

sugestionabilidade, intolerância a 

frustrações e vulnerabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

agressividade e motivação 

egoística para o delito 

126 727 
Homicídio, ocultação de cadáver 

e uso de entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Sugestionabilidade, afetividade 

superficial, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

dissimulação e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

127 730 
Latrocínio, roubo e atentado 

violento ao pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e perspectiva posterior ao 

cárcere 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

inteloerância a frustrações e 

egocentrismo 

Agressividade e 

egocentrismo 

128 733 
Homicídio e formação de 

quadrilha 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Afetividade superficial, 

dificuldade de adaptação social e 

campo psicológico limitado 

Dissimulação, dificuldade 

de adaptação social e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

129 741 Estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Participação positiva no exame, 

intolerância a frustrações, 

sugestionabilidade e 

egocentrismo 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, sexualidade 

desajustada e 

vulnerabilidade 
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130 744 
Tráfico de entorpecentes, 

latrocínio e estelionato 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e condição prisional 

favorável 

Comportamento estereotipado, 

campo psicológico limitado, 

dificuldade de adaptação social e 

intolerância a frustrações 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

131 749 Estupro 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Implicação com o fato praticado, 

labilidade, sugestionabilidade, 

desequilíbrio emocional, 

ansiedade e dificuldade de 

adaptação social 

Perspectiva posteiror ao 

cárcere 

132 755 Tráfico de entorpcentes 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desequilíbrio emocional e 

vulnerabilidade 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

133 763 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, histórico 

de uso de entorpecentes e histórico 

de vida em situação de rua. 

Participação positiva no exame, 

labilidade e intolerância a 

frustrações 

Motivação por drogadição 

do delito, egocentrismo e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

134 767 Homicídio Evasão escolar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 
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135 775 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação por drogadição 

do delito 

136 777 

Roubo, atentado violento ao 

pudor, extorsão e cárcere 

privado 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

137 791 Atentado violento ao pudor 
Evasão escolar e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Agressividade e motivação 

egoística para o delito 

138 829 
Homicídio e ocultação de 

cadáver 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade, desequilíbrio 

emocional, agressivado e 

comportamento estereotipado 

Participação positiva no 

exame e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

139 834 
Homicídio e tráfico de 

entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

labilidade, campo psicológico 

limitado, dissimulação e 

sugestionabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

desequilíbrio emocional e 

rebaixamento intelectivo 
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140 835 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exame, 

inteligência mediana, labilidade, 

ansiedade, intolerante a 

frustrações e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social 

141 841 
Homicídio, formação de 

quadrilha e sequestro 

Evasão escolar, registro delitivo 

anterior, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, motivação 

egoística para o delito e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

142 842 Furto 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, comdição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

desequilíbrio emocional e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

143 844 Atentado violento ao pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Rebaixamento intelectivo, 

inteligência mediana, labilidade e 

desequilíbrio emocional, 

agressividade e dificuldade de 

adaptação social 

Agressividade e dificuldade 

de adaptação social 
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144 856 Roubo e homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Dissimulação, dificuldade de 

adaptação social e desequilíbrio 

emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, ambiente 

criminógeno e motivação 

por drogadição para o 

delito 

145 860 Roubo 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional, sugestionabilidade, 

egocentrismo e dificuldade de 

adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

146 867 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade, agressividade 

e desequilíbrio emocional 

Egocentrismo e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

147 868 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação por drogadição 

do delito 

148 871 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

egocentrismo, ansiedade, 

Motivação egoística para o 

delito 
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afetividade superficial, ambiente 

criminógeno e sugestionabilidade 

149 874 Estupro e homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exame, 

agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, vulnerabilidade, 

ansiedade, intolerância a 

frustrações, egocentrismo, 

desequilíbrio emocional e 

comportamento estereotipado 

Motivação por drogadição 

do delito, efeitos benéficos 

do aprisionamento 

150 877 Latrocínio e tráfico 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar e condição prisional 

favorável 

Agressividade presente, 

desequilíbrio emocional, 

labilidade, afetividade superficial, 

ambiente criminógeno, 

dificuldade de adaptação social e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação egoística para o 

delito 

151 881 Atentado violento ao pudor 
Histórico de uso de entorpecentes e 

condição prisional favorável 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 
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152 891 
Tráfico de entorpecentes e 

roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, 

acompanhamento familiar, histórico 

de uso de entorpecentes e registro 

delitivo anterior 

Labilidade e sugestionabilidade 
Motivação por drogadição 

do delito e vulnerabilidade 

153 896 
Homicídio e ocultação de 

cadáver 

Condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Ambiente criminógeno, 

sexualidade desajustada, 

egocentrismo, labilidade e 

desequilíbrio emocional 

Afetividade superficial, 

agressividade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento 

154 898 Homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Ambiente criminógeno, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e implicação com o 

fato praticado 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

155 899 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

comportamento estereotipado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e 

sugestionabilidade 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

156 901 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, registro 

delitivo anterior, ocupação 

profissional e condição prisional 

favorável 

Dissimulação, campo psicológico 

limitado, frieza, desequilíbrio 

emocional e desenvolvimento 

inadequaado da personalidade 

Frieza, egocentrismo, 

dissimulação e ambiente 

criminógeno 
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157 906 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Comportamento estereotipado, 

labilidade, sugestionabilidade, 

intolerância a frustrações e 

comportamento estereotipado 

Efeitos benéficos do 

encarceramento e 

perspectiva posterior ao 

encarceramento 

158 914 Atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de vida em 

situação de risco, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes, 

participação positiva no exame e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

desequilíbrio emocional 

Ambiente criminógeno e 

sexualidade desajustada 

159 922 

Roubo, receptação, porte de 

arma de fogo, tráfico de 

entorpecentes e associação para 

o tráfico 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade , dissimulação e 

desequilíbrio emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

160 923 
Homicídio, ameaça e porte de 

arma de fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, ocupação 

profissional e condição prisional 

favorável 

Sugestionabilidade, agressividade, 

intolerância a frustrações, 

egocentrismo e comportamento 

estereotipado 

Dificuldade de adaptação 

social e agressividade 
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161 939 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecente, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Labilidade, vulnerabilidade, 

dificuldade de adaptação social e 

agressividade 

Intolerância a frustrações 

162 941 Receptação, roubo e latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, ambiente criminógeno, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Labilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

afetividade superficial, 

egocentrismo, agressividade e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito 

163 942 
Estupro e tráfico de 

entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de uso de entorpecentes, 

histórico de vida em situação de 

rua, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Labilidade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

inteloerância a frustrações, 

dissimulação e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

164 944 Latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, campo psicológico 

limitado, afetividade superficial e 

dificuldade de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 
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165 949 Estupro 
Ocupação profissional e condição 

prisional favorável 

Labilidade e desequilíbrio 

emocional 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, 

dificuldade de adaptação 

prisional e dissimulação 

166 955 Latrocínio e furto 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade, 

desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

motivação egoística para o 

delito 

167 958 Latrocínio 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Labilidade, dificuldade de 

adaptação social e 

sugestionabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

egocentrismo e 

agressividade 

168 970 Roubo e formação de quadrilha 

Evasão escolar, ocupação 

profissional e condição prisional 

favorável 

Labilidade, dificuldade de 

adaptação social, 

sugestionabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Implicação com o fato 

praticado, motivação 

egoística para o fato e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

169 975 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade e intolerância 

a frustrações 

Motivação egoística para o 

delito 
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170 976 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Campo psicológico limitado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Desequilíbrio emocional, 

sexualidade desajustada e 

dificuldade de adaptação 

social 

171 977 Estupro 
Evasão escolar e acompanhamento 

familiar 

Agressividade presente, 

labilidade, egocentrismo e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Campo psicológico 

limitado, sexualidade 

desajustada e 

rebaixamento intelectivo 

172 986 Roubo e formação de quadrilha 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, sugestionabilidade, 

agressividade, comportamento 

estereotipado e motivação 

egoística para o fato praticado 

Dificuldade de adaptação 

social, desequilíbrio 

emocional e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento 

173 988 Homicídio 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

labilidade e afetividade superficial 

Egocentrismo, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

rebaixamento intelectivo 

174 990 Tráfico de entorpcentes 

Registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Labilidade, sugestionabilidade, 

desvio de caráter e dificuldade de 

adaptação social 

Egocentrismo, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

agressividade, motivação 

egoística para o delito e 

afetividade superficial 
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175 993 

Homicídio, tráfico de 

entorpecentes, roubo e porte de 

arma de fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade, intolerância a 

frustrações e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social, ambiente 

criminológico, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

176 994 Roubo e latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, registro de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Comportamento estereotipado, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social e 

ambiente criminógeno 

Dificuldade de adaptação 

social 

177 995 

Roubo, uso de documento falso, 

tráfico de entorpecentes e 

homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e acompanhamento 

familiar 

Desequilíbrio emocional, campo 

psicológico limitado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, afetividade 

superficial, labilidade, 

sugestionabilidade, agressividade, 

dificuldade de adaptação social e 

desvio de caráter 

Motivação egoística para o 

delito, ambiente 

criminógeno e 

comportamento 

estereotipado 

178 996 Roubo e desacato 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável e histórico de uso 

de entorpecentes 

Labilidade, agressividade, 

desequilíbrio emocional, 

sugestionabilidade e 

agressividade 

Ambiente criminógeno 
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179 1009 Homicídio, roubo e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, agressividade, 

desequilíbrio emocional  e 

dificuldade de adaptação social 

Motivação por drogadição 

para o delito, 

agressividade e frieza 

180 1014 
Furto, roubo e uso de 

entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulêncua no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

agressividade, motivação 

egoística para o delito e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

181 1022 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, acompanhamento 

familiar e perspectiva posterior ao 

cárcere 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

ansiedade e sexualidade 

desajustada 

Egocentrismo, afetividade 

superficial e agressividade 

presente 

182 1023 
Porte de arma de fogo, roubo e 

lesão corporal 

Ambiente criminógeno, registro 

delitivo anterior, histórico de vida 

em situação de rua, evasão escolar, 

condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

dificuldade de adaptação social, 

egocentrismo e 

sugestionabilidade 

Sugestionabilidade 

183 1030 
Tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Egocentrismo, dificuldade de 

adaptação social e frieza 

Dificuldade de adaptação 

social 



  

 206 

184 1037 Homicídio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Inteligência mediana 

Ambiente criminógeno e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

185 1039 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e condição 

prisional favorável 

Desvio de caráter, desequilíbrio 

emocional, egocentrismo e 

dificuldade de adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação 

social e perspectiva 

posterior ao cárcere 

186 1041 Furto Perspectiva posterior ao cárcere 

Intolerância a frustrações e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Motivação egoística para o 

delito 

187 1042 
Homicídio, roubo, porte de arma 

e furto 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anteiror e acompanhamento 

familiar 

Egocentrismo, desequilíbrio 

emocional e motivação egoística 

para o delito 

Dissimulação e dificuldade 

de adaptação social 

188 1044 Roubo 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

ansiedade 

Dissimulação, 

sugestionabilidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

189 1046 Homicídio 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Dificuldade de adaptação 

social 

190 1051 Estupro e ameaça 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Labilidade, inteligência mediana e 

sugestionabilidade 

Dificuldade de adaptação 

social 
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191 1055 Roubo e porte de arma de fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, egocentrismo, 

afetividade superficial e 

dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e perspectiva 

posterior ao cárcere 

192 1056 Roubo e furto 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior e condição 

prisional favorável 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

intolerância a frustrações, 

dificuldade de adaptação social e 

ansiedade 

Motivação egoística para o 

delito e desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

193 1057 Latrocínio e homicídio 
Evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Campo psicológico limitado, 

comportamento estereotipado, 

desequilíbrio emocional, frieza, 

sugestionabilidade e dificuldade 

de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

194 1059 Latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

195 1064 
Homicídio, disparo de arma de 

fogo e roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Dificuldade de adaptação social, 

desequilíbrio emocional e 

ansiedade 

Dificuldade de adaptação 

social 
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196 1069 Tráfico de entorpcentes 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação social 

Intolerância às frustrações, 

frieza, desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

197 1078 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável. 

Labilidade, comportamento 

estereotipado e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

198 1079 Roubo 

Registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes e evasão 

escolar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

intolerância a frustrações 

Ambiente criminógeno e 

desvio de caráter 

199 1083 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exame, 

campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social e 

intolerância a frustrações 

Dissimulação e motivação 

egoística do delito 

200 1091 Latrocínio 
Exame prejudicado face o quadro 

psiquiátrico do examinando 

Exame prejudicado face o quadro 

psiquiátrico do examinando 

Exame prejudicado face o 

quadro psiquiátrico do 

examinando 

201 1098 Atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior e 

evasão escolar 

Dificuldade de adaptação social, 

sugestionabilidade, desequilíbrio 

emocional, labilidade, 

agressividade e intolerância a 

frustrações 

Sexualidade desajustada 



  

 209 

202 1106 Estupro 

Evasão escolar, registro de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social, campo 

psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Agressividade e motivação 

egoística para o delito 

203 1107 Roubo 

Histórico de vida em situação de 

rua, registro delitivo anterior, 

histórico de uso de entorpecentes e 

evasão escolar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

desequilíbrio emocional, 

agressividade e egocentrismo 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

204 1113 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar e 

registro de uso de entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, labilidade, 

agressividade e dificuldade de 

adaptação social 

Dissimulação e ambiente 

criminógeno 

205 1114 Estupro 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social 

206 1116 
Homicídio, porte de arma de 

fogo e tráfico de entorpecentes 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, ansiedade e 

dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 
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207 1120 
Latrocínio e ocultação de 

cadáver 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes e ocupação 

profissional 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dissimulação e 

dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

208 1121 Homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Comportamento estereotipado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Frieza, motivação egoística 

para o delito e motivação 

por drogadição para o 

delito 

209 1124 
Tráfico de entorpecentes, roubo 

e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, histórico 

de uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Motivação por drogadição 

do delito e vulnerabilidade 

210 1125 Homicídio, estupro e roubo 

Turbulência no núcleo familiar 

originário, histórico de vida em 

situação de rua, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior, acompanhamento familiar 

e condição prisional favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Frieza, desequilíbrio 

emocional e motivação 

egoística para o delito 
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211 1130 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Dificuldade de adaptação 

social 

212 1135 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social, 

labilidade, sugestionabilidade e 

ambiente criminógeno 

Acompanhamento familiar 

e condição prisional 

favorável 

213 1141 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de vida em situação de 

rua, evasão escolar e registro 

delitivo anterior 

Perspectiva posterior ao cárcere, 

campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional e frieza 

Sexualidade desajustada, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e implicação 

com o fato praticado. 

214 1145 Latrocínio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Intolerância Às frustrações, 

frieza, desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

215 1149 
Estupro, ameaça e fraude 

processual 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, histórico 

de uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior e condição prisional 

favorável 

Campo psicológico limitado, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e desequilíbrio 

emocional 

Ambiente criminógeno, 

motivação por drogadição 

para o delito e dificuldade 

de adaptação social 
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216 1150 Homicídio 

Núcleo familiar fragamentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

intolerância a frustrações, 

agressividade e desequilíbrio 

emocional 

Egocentrismo e 

perspectiva posterior ao 

cárcere 

217 1157 

Homicídio, tráfico de 

entorpecentes, dano e porte de 

arma de fogo 

Registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

desequilíbrio emocional, 

ansiedade e dificuldade de 

adaptação social 

Frieza e desequilíbrio 

emocional 

218 1168 Roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Labilidade, desequilíbrio 

emocional e campo psicológico 

limitado 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

219 1176 
Tráfico de entorpecentes, lesão 

corporal, latrocínio e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento 

220 1177 Roubo 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Afetividade superficial, frieza, 

sugestionabilidade, ambiente 

criminógeno, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Egocentrismo, intolerância 

a frustrações e motivação 

por drogadição para o 

delito 
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221 1182 Homicídio, furto e roubo 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Ansiedade, agressividade, 

dificuldade de adaptação social e 

egocentrismo 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

222 1189 
Latrocínio e formação de 

quadrilha 

Histórico de vida em situação de 

rua, evasão escolar, histórico de uso 

de entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Sugestionabilidade, afetividade 

superficial, ambiente criminógeno 

e dificuldade de adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social, afetividade 

superficial, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

223 1190 
Roubo, furto e porte de arma de 

fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior e histórico 

de uso de entorpecentes 

Afetividade superficial, labilidade 

e desequilíbrio emocional 

Dificuldade de adaptação 

social e ambiente 

crimonógeno 

224 1211 Estupro 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, histórico de visa em 

situação de rua, registro delitivo 

anterior, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Ambiente criminógeno, 

agressividade, sugestionabilidade, 

desequilíbrio emocional, 

labilidade, desenvilvimento 

inadequado da personalidade, 

afetividade superficial, 

egocentrismo e dificuldade de 

adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

agressividade e motivação 

egoística para o delito 
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225 1214 Homicídio 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, registro delitivo anterior, 

acompanhamento familiar e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Inteligência mediana, campo 

psicológico limitado, desequilíbrio 

emocional e perspectiva posterior 

ao cárcere 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, ambiente 

criminógeno, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

226 1221 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e perspectiva posterior ao 

cárcere 

Afetividade superficial, 

dissimulação, egocentrismo, 

desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social, 

intolerância a frustrações e 

registro delitivo anterior 

Sexualidade desajustada e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

227 1227 Estupro e roubo 

Histórico de vida em situação de 

rua, turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, histórico 

de uso de entorpecentes, registro 

delitivo anterior, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável. 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento. 

228 1230 Tráfico de entorpcentes 

Histórico de uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar, condição 

prisional favorável e perspectiva 

posterior ao cárcere 

Motivação por drogadição para o 

delito, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, egocentrismo e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 
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229 1233 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

ambiente criminógeno, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Afetividade superficial, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

sugestionabilidade, labilidade, 

egocentrismo, ansiedade e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito 

230 1238 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Desequilíbrio emocional e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

231 1251 Latrocínio e resistência 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

desequilíbrio emocional, 

egocentrismo, afetividade 

superficial, comportamento 

estereotipado, campo psicológico 

limitado e intolerante a 

frustrações 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

232 1254 Roubo e latrocínio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação egoística para o 

delito 
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233 1258 
Estupro, roubo e disparo de 

arma de fogo 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Labilidade, vulnerabilidade, 

desequilíbrio emocional, 

comportamento estereotipado, 

afetividade superficial e 

dificuldade de adaptação social 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

234 1259 Latrocínio, roubo e furto 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, vulnerabilidade e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

235 1260 
Tráfico de entorpcentes e uso de 

entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Campo psicológico limitado, 

agressividade, desequilíbrio 

emocional e sugestionabilidade 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

236 1265 Atentado violento ao pudor 

Ocupação profissional, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Afetividade superficial, 

agressividade, labilidade, 

desequilíbrio emocional, 

vulnerabilidade e dificuldade de 

adaptação social 

Desequilíbrio emocional 

237 1266 Homicídio e lesão corporal 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, ambiente 

criminógeno, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Afetividade superficial, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, 

sugestionabilidade, labilidade, 

egocentrismo, vulnerabilidade e 

desequilíbrio emocional 

Agressividade, motivação 

egoística para o delito e 

motivação por drogadição 

para o delito 



  

 217 

238 1267 
Latrocínio e atentado violento ao 

pudor 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Implicação com o fato praticado, 

desequilíbrio emocional, 

labilidade, agressividade e 

dificuldade de adaptação social 

Motivação por drogadição 

para o delito, 

vulnerabilidade e efeitos 

benéficos do 

encarceramento 

239 1273 

Homicídio, roubo, ocultação de 

cadáver, lesão corporal e 

atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

dissimulação e dificuldade de 

adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social, efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

desequilíbrio emocional 

240 1277 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado e campo 

psicológico limitado 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, 

desequilíbrio emocional e 

ambiente criminógeno 

241 1278 Tráfico, roubo, furto e homicídio 

Histórico de uso de entorpecentes, 

condição prisionável favorável e 

acompanhamento familiar 

Labilidade, vulnerabilidade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dissimulação e 

dificuldade de adaptação social 

Agressividade, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

242 1279 
Porte de arma de fogo, estupro, 

roubo e homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável. 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, comportamento 

estereotipado, campo psicológico 

limitado, intolerância a 

frustrações e efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 



  

 218 

243 1285 Tortura e cárcere privado Desequilíbrio emocional 
Desequilíbrio emocional e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

244 1286 Estupro e roubo 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Afetividade superficial, 

perspectiva posterior ao cárcere, 

labilidade, desequilíbrio 

emocional, egocentrismo e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, intolerância 

a frustrações e 

agressividade 

245 1302 

Estupro, extorsão mediante 

sequestro e disparo de arma de 

fogo 

Núcleo familia fragmentado, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

desequilíbrio emocional, 

campopsicológico limitado e 

agressividade presente 

Frieza, dissimulação e 

motivação egoística para o 

delito 

246 1303 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, histórico 

de vida em situação de rua, evasão 

escolar e condição prisional 

favorável 

Afetividade superficial, labilidade, 

desequilíbrio emocional, 

ansiedade e intolerância a 

frustrações 

Agressividade, dificuldade 

de adaptação social e 

motivação egoística para o 

delito 

247 1305 
Homicídio, ameaça e invasão de 

domicílio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social, labilidade, 

egocentrismo e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Motivação por drogadição 

para o deito 
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248 1307 
Roubo, estupro e disparo de 

arma de fogo 

Turbulência no núcleo fmiliar de 

origem, histórico de vida em 

situação de rua, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e registro delitivo anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social 

249 1309 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Agressividade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Motivação egoística para o 

delito e ambiente 

criminógeno 

250 1311 Estupro 

Evasão escolar, ocupação 

profissional, turbulência no núcleo 

familiar de origem e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, egocentrismo, 

ansiedade, desequilíbrio 

emocional, agressividade e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

251 1312 Furto 

Histórico de vida em situação de 

rua, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior, evasão escolar e condição 

prisional favorável 

Sugestionabilidade, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

egocentrismo, inteolerância a 

frustrações e dissimulação 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade, motivação 

egoística para o delito e 

motivação por drogadição 

para o delito 
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252 1316 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Participação positiva no exame, 

frieza, labilidade, desequilíbrio 

emocional, afetividade superficial 

e desenvolvimento inadequado 

da personalidade 

Dissimulação e motivação 

egoística do delito 

253 1318 

Latrocínio, tráfico de 

entorpecentes e associação para 

o tráfico 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes e ambiente 

criminógeno 

Ambiente criminógeno, 

dificuldade de adaptação social, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

egocentrismo 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

254 1322 

Receptação, tráfico de 

entorpecentes e associação para 

o tráfico 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Ambiente criminógeno e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

255 1330 Homicídio, roubo e extorsão 
Evasão escolar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Inteligência mediana, labilidade e 

desequilíbrio emocional 

Implicação com o fato 

praticado 

256 1332 Roubo e latrocínio 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de vida em situação de 

rua, evasão escolar, histórico de uso 

de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Labilidade e sugestionabilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

257 1335 Roubo e extorsão 

Inteligência mediana, efeitos 

benéficos do aprisionamento, 

registro delitivo anterior e ambiente 

criminógeno 

Participação positiva no exame, 

vulnerabilidade, 

sugestionabilidade, afetividade 

superficial, perspectiva posteiror 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 
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ao cárcere e desequilíbrio 

emocional 

258 1338 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulêncua no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior e 

histórico de uso de entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, rebaixamento 

intelectivo, dificuldade de 

adaptação social, frieza e 

agressividade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

desequilíbrio emocional 

259 1356 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, acompanhamento 

familiar e histórico de uso de 

entorpecentes 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

motivação egoística para o 

delito 

260 1357 
Homicídio e porte de arma de 

fogo 

Acompanhamento familiar, histórico 

de uso de entorpecentes e evasão 

escolar 

Ansiedade, rebaixamento 

intelectivo, dificuldade de 

adaptação social, 

sugestionabilidade, afetividade 

superficial e egocentrismo 

Implicação com o fato 

praticado 

261 1359 
Roubo e tráfico de 

entorpecentes 
Acompanhamento familiar 

Inteligência mediana, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Implicação com o fato 

praticado e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento 
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262 1362 
Tráfico de entorpecentes e 

extorsão 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Dificuldade de adaptação 

social e motivação 

egoística para o delito 

263 1363 Latrocínio 
Histórico de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Inteligência mediana, implicação 

com o fato praticado e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Ansiedade 

264 1370 Estupro e roubo 

Turbulência no núcleo familiar 

originário, histórico de vida em 

situação de rua, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Motivação por drogadição para o 

delito, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

agresividade presente e campo 

psicológico limitado 

Labilidade 

265 1372 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Inteligência mediana 
Efeitos benéficos do 

encarceramento 

266 1378 
Extorsão mediante sequestro e 

homicídio 

Evasão escolar, turbulência no 

núcleo familiar de originário, 

histórico de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Desequilíbrio emocional, 

dificuldade de adaptação social, 

sugestionabilidade e labilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento. 
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267 1386 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

268 1387 
Atentado violento ao pudor e 

uso de documento falso 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exames e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação egoística para o 

delito e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

269 1394 Homicídio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Motivação por drogadição para o 

delito, labilidade e afetividade 

superficial 

Participação positiva no 

exame e implicação com o 

fato praticado 

270 1400 Tráfico de entorpcentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anteiror, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade, 

inteolerância a frustrações e 

ansiedade 

Egocentrismo e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

271 1402 
Tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional, labilidade e 

comportamento estereotipado 

Motivação egoística para o 

delito, motivação por 

drogadição para o delito e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

272 1410 
Homicídio, roubo e posse de 

arma 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável e histórico de uso de 

entorpecentes 

Inteligência mediana, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

agressividade presente 

Sugestionabilidade e frieza 
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273 1414 
Furto, estupro e atentado 

violento ao pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anteiror, histórico 

de uso de entorpecentes, evasão 

escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

ansiedade, desequilíbrio 

emocional, intolerância a 

frustrações e efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Agressividade e motivação 

egoística para o delito 

274 1417 Atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, registro profissional e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Dificuldade de adaptação social 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

275 1423 Estupro e furto 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e histórico de uso de 

entorpcentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, desequilíbrio 

emocional e labilidade 

Ambiente criminógeno e 

dificuldade de adaptação 

social 

276 1424 

Roubo, uso de entorpecentes, 

disparo de arma de fogo e 

homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Labilidade, sugestionabilidade, 

dificuldade de adaptação social e 

desequilíbrio emocional 

Perspectiva posterior ao 

cárcere, efeitos benéficos 

do aprisionamento e 

desequilíbrio emocional 

277 1427 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

ocupação profissional, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

desequilíbrio emocional, efeitos 

benéficos do aprisionamento, 

egocentrismo e ansiedade 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 
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278 1428 

Estupro, furto, corrupção de 

menores e porte de arma de 

fogo 

Registro delitivo anterior, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Agressividade, intolerância  

frustrações, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

labilidade, vulnerabilidade, 

desequilíbrio emocional, 

egocentrismo e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno, 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

dificuldade de adaptação 

social 

279 1431 
Roubo, furto, porte de arma de 

fogo e tráfico de entorpecentes 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, ambiente criminógeno, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes, registro delitivo 

anterior e acompanhamento 

familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Ambiente criminógeno e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

280 1439 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de uso de entorpecentes e 

implicação com o fato praticado 

Campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

intolerância a frustrações e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

intolerância a frustrações 

281 1440 Tortura 

Núcleo familiar framentado, evasão 

escolar, condição prisional favorável 

e registro delitivo anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Dificuldade de adaptação 

social 
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282 1459 
Roubo, latrocínio e formação de 

quadrilha 
Ocupação profissional Inteligência mediana 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

283 1460 Estupro 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e condição prisional 

favorável 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

desequilíbrio emocional 

Frieza, dissimulação e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

284 1465 Roubo 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social e campo 

psicológico limitado 

Frieza e desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

285 1467 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Ambiente criminógeno, 

desequilíbrio emocional e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

286 1474 Atentado violento ao pudor 

Ocupação profissional, 

acompanhamento familiar e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Implicação com o fato praticado, 

dificuldade de adaptação social, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

287 1486 
Tráfico de entorpecentes e 

roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

ambiente criminógeno, registro 

delitivo anterior, histórico de uso de 

entorpecentes, evasão escolar e 

acompanhamento familiar 

Inteligência mediana e efeitos 

benéficos do encarceramento 

Implicação com o fato 

praticado e motivação por 

drogadição para o fato 

praticado 
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288 1492 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Inteligência mediana e 

perspectiva posterior ao cárcere 
Desequilíbrio emocional 

289 1493 Atentado violento ao pudor 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anteiror, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Dificuldade de adaptação social, 

inteligência mediana, afetividade 

superficial, desequilíbrio 

emocional, desenvolvimento 

inadequado da personalidade e 

perspectiva posterior ao cárcere 

Ambiente criminógeno, 

egocentrismo, motivação 

egoística para o delito e 

dificuldade de adaptação 

social 

290 1498 Latrocínio 

Evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado, acompanhamento 

familiar e perspectiva posterior 

ao cárcere 

Egocentrismo, labilidade, 

dificuldade de adaptação 

social e motivação por 

drogadição para o delito 

291 1499 
Homicídio e atentado violento ao 

pudro 

Evasão escolar, condição prisional 

favorável, registro delitivo anterior e 

histórico de uso de entorpecentes 

Ansiedade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

agressividade e efeitos benéficos 

do aprisionamento 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

292 1512 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Perspectiva posterior ao cárcere, 

desequilíbrio emocional e campo 

psicológico limitado 

Motivação egoística para o 

delito 
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293 1517 

Latrocínio, estelionato, 

apropriação indébita, exercício 

arbitrário, estupro, atentado 

violento ao pudor e roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de uso de entorpecentes e 

registro delitivo anterior 

Inteligência mediana, ansiedade, 

afetividade superficial, 

desequilíbrio emocional, 

labilidade, intolerância a 

frustrações e sugestionabilidade 

Implicação com o fato 

praticado 

294 1519 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

295 1527 
Furto, homicídio e ocultação de 

cadáver 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Ansiedade, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

dificuldade de adaptação social, 

perspectiva posterior ao cárcere, 

agressividade e ambiente 

criminógeno 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

296 1530 
Furto, homicídio e ocultação de 

cadáver 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, registro delitivo anterior, 

evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade e 

labilidade 

Sugestionabilidade e frieza 

297 1532 
Roubo e associação para o 

tráfico 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade e 

vulnerabilidade 

Motivação por drogadição 

do delito 
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298 1537 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Efeitos benéficos do 

encarceramento 

299 1541 Estupro e corrupção de menores 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Desequilíbrio emocional, 

labilidade, intolerância a 

frustrações e afetividade 

superficial 

Motivação por drogadição 

do delito, desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e ambiente 

criminógeno 

300 1542 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anteiror, evasão 

escolar e acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Motivação por drogadição 

do delito 

301 1545 Estupro 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Participação positiva no exame e 

sexualidade desajustada 
Sexualidade desajustada 

302 1553 Tráfico de entorpcentes 

Registro delitivo anterior, histórico 

de uso de entorpecentes, 

acompanhamento familiar e 

condição prisional favorável 

Labilidade, sugestionabilidade, 

efeitos benéficos do 

aprisionamento e dificuldade de 

adaptação social 

Efeitos benéficos dos 

aprisionamento e condição 

prisional favorável 

303 1555 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

registro delitivo anterior, evasão 

escolar e ocupação profissional 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, rebaixamento 

intelectivo, dificuldade de 

Desequilíbrio emocional e 

dificuldade de adaptação 

social 
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adaptação social e efeitos 

benéficos do aprisionamento 

304 1568 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, histórico de uso de 

entorpecentes, condição prisional 

favorável e acompanhamento 

familiar 

Campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 

305 1584 Homicídio e lesão corporal 
Evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e intolerância a 

frustrações 

Efeitos benéficos do 

encarceramento e 

perspectiva posterior ao 

encarceramento 

306 1589 Latrocínio, estupro, furto e dano 

Histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior, condição 

prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Intolerância a frustrações, campo 

psicológico limitado, 

comportamento estereotipado e 

desequilíbrio emocional 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

307 1593 Homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, registro delitivo anterior e 

evasão escolar 

Inteligência mediana, labilidade, 

afetividade superficial, 

agressividade e desequilíbrio 

emocional 

Ambiente criminógeno e 

dificuldade de adaptação 

social 

308 1601 Roubo 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar e condição prisional 

favorável 

Ansiedade, dificuldade de 

adaptação social e afetividade 

superficial 

Motivação egoística para o 

delito e efeitos benéficos 

do aprisionamento 
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309 1602 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

ocupação profissional, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Inteligência mediana 
Efeitos benéficos do 

aprisionamento 

310 1610 
Homicídio, furto, ameaça e 

roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e registro delitivo 

anterior 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, dificuldade de 

adaptação social, 

sugestionabilidade e 

agressividade 

Motivação egoística para o 

delito 

311 1615 Estupro 

Núcleo familiar fragmentado, 

evasão escolar, condição prisional 

favorável, histórico de uso de 

entorpecentes e acompanhamento 

familiar 

Efeitos benéficos do 

encarceramento e sexualidade 

desajustada 

Efeitos benéficos do 

encarceramento e 

perspectiva posterior ao 

encarceramento 

312 1620 
Homicídio e ocultação de 

cadáver 

Evasão escolar e condição prisional 

favorável 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade e labilidade 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e efeitos 

benéficos do 

aprisionamento. 

313 1624 
Homicídio e porte de arma de 

fogo 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, núcleo familiar 

fragmentado, evasão escolar, 

histórico de uso de entorpecentes, 

registro delitivo anterior e ambiente 

criminógeno 

Desequilíbrio emocional, campo 

psicológico limitado, intolerância 

a frustrações e dificuldade de 

adaptação social 

Frieza, desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e motivação 

egoística para o delito 
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314 1627 Atentado violento ao pudor 

Evasão escolar, acompanhamento 

familiar, condição prisional 

favorável e ocupação profissional 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, campo psicológico 

limitado, agressividade e 

desequilíbrio emocional 

Efeitos benéficos do 

aprisionamento e 

desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade 

315 1628 Latrocínio e incêndio 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, condição 

prisional favorável, histórico de uso 

de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Participação positiva no exame, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e agressvidade 

Efeitos benéficos do 

encarceramento e 

dificuldade de adaptação 

social 

316 1629 Roubo e homicídio 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar, histórico de 

uso de entorpecentes e 

acompanhamento familiar 

Comportamento estereotipado, 

campo psicológico limitado, 

desequilíbrio emocional, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade e dificuldade de 

adaptação social 

Motivação egoística para o 

delito 

317 1639 Roubo 

Núcleo familiar fragmentado, 

histórico de vida em situação de 

rua, evasão escolar, histórico de uso 

de entorpecentes, registro delitivo 

anterior e condição prisional 

favorável 

Rebaixamento intelectivo, 

labilidade, desequilíbrio 

emocional, sugestionabilidade, 

egocentrismo e dificuldade de 

adaptação social 

Ambiente criminógeno e 

motivação egoística para o 

delito 

318 1642 Estupro e lesão corporal Condição prisional favorável 

Participação positiva no exame, 

labilidade, sugestionabilidade e 

dificuldade de adaptação social 

Perspectiva posterior ao 

cárcere 
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319 1659 
Estupro e uso de documento 

falso 

Histórico de uso de entorpecentes, 

condição prisional favorável e 

acompanhamento familiar 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade, desequilíbrio 

emocional, campo psicológico 

limitado e dificuldade de 

adaptação social 

Desequilíbrio emocional, 

labilidade, efeitos 

benéficos do 

aprisionamento e 

sugestionabilidade 

320 1661 
Latrocínio, homicídio, furto e 

tráfico 

Núcleo familiar fragamentado, 

turbulência no núcleo familiar 

originário, evasão escolar, histórico 

de uso de entorpecentes e registro 

delitivo anterior 

Afetividade superficial, 

dificuldade de adaptação social, 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade, agressividade e 

efeitos benéficos do 

aprisionamento 

Motivação egoística para o 

delito 

321 1674 
Estupro e atentado violento ao 

pudor 

Núcleo familiar fragmentado, 

turbulência no núcleo familiar de 

origem, condição prisional favorável 

, histórico de uso de entorpecentes 

e registro delitivo anterior 

Sugestionabilidade, intolerância a 

frustrações, labilidade, 

egocentrismo, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, 

desequilíbrio emocional e 

agressividade 

Ambiente criminógeno e 

desvio de caráter 

322 1680 Estupro 

Evasão escolar, registro delitivo 

anterior e histórico de vida em 

situação de rua 

Rebaixamento intelectivo e 

desenvolvimento inadequado da 

personalidade 

Sexualidade desajustada e 

frieza 

323 1681 
Homicídio e ocultação de 

cadáver 

Turbulência no núcleo familiar de 

origem, evasão escolar e histórico 

de uso de entorpecentes 

Desenvolvimento inadequado da 

personalidade, labilidade, 

sugestionabilidade e desequilíbrio 

emocional 

Desenvolvimento 

inadequado da 

personalidade e 

agressividade 
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TABELA DE DECISÕES JUDICIAIS 

 

Quadro de cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo da decisão Coloração 

Denegação de benefício prisional 

em razão de descumprimento do 

requisito objetivo 

Azul 

Concessão de benefício prisional 

com base em atestado de conduta 

carcerária, apesar da realização de 

exame criminológico 

Amarelo 

Concessão de benefício prisional 

com base em relatório de CTC, 

apesar da realização de exame 

criminológico 

Laranja 

Concessão de benefício prisional 

com base em exame criminológico 
Verde 

Deferimento de progressão de 

regime com base em exame 

criminológico, com indeferimento 

de trabalho externo e saídas 

temporárias ou postergando seu 

exame para quando apresentado 

relatório da CTC 

Roxo 

Denegação de benefício prisional 

com base em exame criminológico 
Vermelho 
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TABULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 Registro do 

exame 
Fundamentação Dispositivo 

1 30 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

2 37 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

3 39 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

4 45 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

5 47 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

6 55 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

7 56 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

8 62 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

9 67 Efeitos benéficos do encarceramento e atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

10 70 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

11 77 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de livramento condicional 

12 78 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 



  

 236 

13 82 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

14 84 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

15 85 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

16 97 Exame criminológico de entrada 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

17 100 Efeitos benéficos do encarceramento 

Deferimento de progressão ao regime semiaberto, 

com indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

18 104 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

19 109 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

20 110 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

21 112 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

22 122 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

23 124 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

24 134 
Intolerância a frustrações, agressividade, desequilíbrio emocional e 

ansiedade 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

25 139 Relatório da CTC Deferimento de livramento condicional 

26 148 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

27 151 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

28 155 Perspectiva posterior ao cárcere e acompanhamento familiar Deferimento de progressão ao semiaberto 

29 157 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

30 161 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 
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31 164 Agressividade e dificuldades de adaptação social Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

32 165 Sexualidade desajustada 

Deferimento de progressão ao semiaberto, 

postergando saídas temporárias e trabalho externo 

até o relatório da CTC 

33 169 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

34 172 Dificuldade de adaptação social Indeferimento de livramento condicional 

35 182 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

36 184 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

37 185 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

38 189 
Implicação com o fato praticado e efeitos benéficos do 

aprisionamento 
Deferimento de progressão ao regime aberto 

39 197 Desequilíbrio emocional Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

40 204 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

41 209 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao semiaberto 

42 211 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao regime aberto 

43 223 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime semiaberto 

44 227 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

45 234 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

46 243 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

47 245 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

48 253 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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49 255 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

50 256 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

51 261 Frieza e desenvolvimento inadequado da personalidade Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

52 270 Inteligência mediana e participação positiva no exame Deferimento de progressão ao semiaberto 

53 272 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

54 288 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

55 289 Acompanhamento familiar Deferimento de progressão ao semiaberto 

56 299 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

57 309 Atestado carcerário Deferimento de saídas temporárias 

58 311 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

59 321 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

60 327 Labilidade e desequilíbrio emocional Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

61 343 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao regime aberto 

62 345 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

63 356 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

64 359 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao regime aberto 

65 369 Atestado carcerário 

Deferimento de progressão ao semiaberto, 

postergando saídas temporárias e trabalho externo 

até o relatório da CTC 

66 373 Atestado carcerário e efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de progressão ao semiaberto 

67 374 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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68 379 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

69 384 
Egocentrismo, afetividade superficial, vulnerabilidade e dificuldade 

de adaptação social 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

70 389 Perspectiva posterior ao cárcere Deferimento de progressão ao semiaberto 

71 400 
Labilidade, sugestionabilidade, vulnerabilidade, desequilíbrio 

emocional, desvio de conduta e dificuldade de adaptação social 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

72 411 
Atestado carcerário, desequilíbrio emocional e dificuldade de 

adaptação social 

Deferimento de progressão ao regime semiaberto, 

com indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

73 420 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

74 421 
Desenvolvimento inadequado da personalidade, labilidade e 

desequilíbrio emocional 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

75 431 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

76 434 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

77 436 
Dificuldade de adaptação social e desenvolvimento inadequado da 

personalidade 
Indeferimento de livramento condicional 

78 441 
Dificuldade de adaptação social, desequilíbrio emocional e 

dissimulação 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

79 450 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

80 464 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

81 466 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

82 474 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

83 484 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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84 492 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

85 501 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

86 506 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

87 511 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

88 513 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

89 519 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

90 522 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

91 541 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

92 542 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

93 550 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

94 553 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

95 557 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

96 559 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

97 569 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

98 573 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

99 582 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

100 587 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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101 591 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

102 607 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

103 608 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

104 615 Constatação de aplicação de medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

105 616 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

106 619 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

107 621 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

108 624 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

109 625 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

110 626 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

111 627 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

112 630 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

113 635 Caracterísiticas da ação criminosa Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

114 640 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime semiaberto 

115 651 Agressividade preente e intolerância a frustrações Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

116 655 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

117 657 Instauração de incidente de insanidade mental Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

118 681 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

119 685 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

120 686 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 
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121 695 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

122 703 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

123 707 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

124 724 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

125 726 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

126 727 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

127 730 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

128 733 Atestado carcerário e efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de progressão ao regime aberto 

129 741 
Desenvolvimento inadequado da personalidade e 

sugestionabilidade 

Progressão ao regime semiaberto, com 

indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

130 744 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

131 749 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

132 755 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

133 763 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao semiaberto 

134 767 Conversão da pena em medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

135 775 Histórico de uso de entorpecentes e desequilíbrio emocional Indeferimento de progressão ao regime aberto 

136 777 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

137 791 Óbito do sentenciado 
Julgado prejudicado o pedido e extinta a 

punibilidade 
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138 829 
Efeitos benéficos do aprisionamento e participação positiva no 

exame 
Deferimento de progressão ao regime aberto 

139 834 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

140 835 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

141 841 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

142 842 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

143 844 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao regime aberto 

144 856 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

145 860 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

146 867 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao semiaberto 

147 868 Relatório da CTC Deferimento de livramento condicional 

148 871 
Desenvolvimento inadequado da personalidade e 

sugestionabilidade 

Progressão ao regime semiaberto, com 

indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

149 874 Relatório da CTC e efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de livramento condicional 

150 877 
Desenvolvimento inadequado da personalidade e dificuldade de 

adaptação social 
Concessão de saídas temporárias 

151 881 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime semiaberto 

152 891 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

153 896 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao regime aberto 

154 898 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

155 899 Efeitos benéficos do encarceramento Concessão de saídas temporárias 
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156 901 Frieza, dissimulação e desequilíbrio emocional 

Deferimento de progressão ao regime semiaberto, 

com indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

157 906 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

158 914 Participação positiva no exame Deferimento de progressão ao regime aberto 

159 922 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao semiaberto 

160 923 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

161 939 Condição prisional favorável Deferimento de progressão ao semiaberto 

162 941 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

163 942 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

164 944 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

165 949 Efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de progressão ao semiaberto 

166 955 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

167 958 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao semiaberto 

168 970 Óbito do sentenciado 
Julgado prejudicado o pedido e extinta a 

punibilidade 

169 975 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

170 976 Atestado carcerário Deferimento de saídas temporárias 

171 977 Acompanhamento familiar Progressão ao regime semiaberto 

172 986 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

173 988 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao regime aberto 

174 990 Desvio de caráter, agressividade e dificuldade de adaptação social 

Progressão ao regime semiaberto, com 

indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 
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175 993 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

176 994 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

177 995 
Intolerância a frustrações, campo psicológico limitado e 

desequilíbrio emocional 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

178 996 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

179 1009 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

180 1014 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

181 1022 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

182 1023 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

183 1030 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

184 1037 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

185 1039 Constatação de aplicação de medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

186 1041 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

187 1042 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

188 1044 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

189 1046 Conversão da pena em medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

190 1051 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

191 1055 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

192 1056 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

193 1057 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 
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194 1059 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

195 1064 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

196 1069 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

197 1078 Relatório da CTC Deferimento de progressão ao regime aberto 

198 1079 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

199 1083 Relatório da CTC Deferimento de livramento condicional 

200 1091 Constatação de aplicação de medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

201 1098 Óbito do sentenciado 
Julgado prejudicado o pedido e extinta a 

punibilidade 

202 1106 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

203 1107 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

204 1113 
Dificuldade de adaptação social, desequilíbrio emocional e 

dissimulação 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

205 1114 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

206 1116 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

207 1120 Sugestão de acompanhamento psicoterápico Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

208 1121 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

209 1124 Desenvolvimento inadequado da personalidade Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 
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210 1125 Acompanhamento familiar 

Deferimento de progressão ao semiaberto, 

postergando saídas temporárias e trabalho externo 

até o relatório da CTC 

211 1130 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

212 1135 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

213 1141 Perspectiva posterior ao cárcere e implicação com o fato praticado Deferimento de livramento condicional 

214 1145 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

215 1149 Desenvolvimento inadequado da personalidade Indeferimento de livramento condicional 

216 1150 Perspectiva posterior ao cárcere Deferimento de saídas temporárias 

217 1157 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

218 1168 Constatação de aplicação de medida de segurança 
Decisão que reconheceu prejudicado o exame 

criminológico 

219 1176 Atestado carcerário e efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de progressão ao regime aberto 

220 1177 Egocentrismo e sugestionabilidade Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

221 1182 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

222 1189 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

223 1190 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

224 1211 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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225 1214 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

226 1221 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

227 1227 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao semiaberto 

228 1230 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de livramento condicional 

229 1233 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

230 1238 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

231 1251 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

232 1254 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

233 1258 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

234 1259 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

235 1260 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

236 1265 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

237 1266 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

238 1267 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

239 1273 Desenvolvimento inadequado da personalidade Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

240 1277 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

241 1278 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

242 1279 
Desenvolvimento inadequado da personalidade e dificuldade de 

adaptação social 
Indeferimento de livramento condicional 

243 1285 Atestado carcerário e efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de progressão ao semiaberto 
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244 1286 
Desenvolvimento inadequado da personalidade, labilidade e 

egocentrismo 
Indeferimento de livramento condicional 

245 1302 
Agressividade, desequilíbrio emocional e dificuldade de adaptação 

social 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

246 1303 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

247 1305 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

248 1307 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

249 1309 Atestado carcerário Deferimento de saídas temporárias 

250 1311 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

251 1312 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

252 1316 Frieza, dissimulação e desequilíbrio emocional 
Indeferimento de livramento condicional e de 

progressão ao regime aberto 

253 1318 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

254 1322 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

255 1330 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

256 1332 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

257 1335 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de livramento condicional 

258 1338 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

259 1356 
Desenvolvimento inadequado da personalidade, labilidade, 

vulnerabilidade e dificuldade de adaptação social 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 
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260 1357 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

261 1359 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

262 1362 
Desenvolvimento inadequado da personalidade e dificuldade de 

adaptação social 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

263 1363 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

264 1370 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

265 1372 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

266 1378 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

267 1386 Relatório da CTC 
Deferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

268 1387 Efeitos benéficos do encarceramento Deferimento de progressão ao regime aberto 

269 1394 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

270 1400 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

271 1402 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

272 1410 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

273 1414 
Desenvolvimento inadequado da personalidade, labilidade, 

egocentrismo, desequilírio emocional e intolerância a frustrações 
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 
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274 1417 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

275 1423 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

276 1424 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

277 1427 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

278 1428 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

279 1431 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

280 1439 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

281 1440 Desenvolvimento inadequado da personalidade Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

282 1459 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

283 1460 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

284 1465 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

285 1467 Desequilíbrio emocional Indeferimento de saídas temporárias 

286 1474 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

287 1486 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

288 1492 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

289 1493 Dificuldade de adaptação social Indeferimento de progressão ao regime semiaberto 

290 1498 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

291 1499 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

292 1512 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

293 1517 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 
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294 1519 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

295 1527 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

296 1530 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

297 1532 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

298 1537 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

299 1541 Relatório da CTC Progressão ao regime aberto 

300 1542 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

301 1545 Desenvolvimento inadequado da personalidade 

Deferimento de progressão ao semiaberto, 

postergando saídas temporárias e trabalho externo 

até o relatório da CTC 

302 1553 
Efeitos benéficos do encarceramento e condição prisional 

favorável 

Deferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

303 1555 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

304 1568 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

305 1584 Efeitos benéficos do aprisionamento Deferimento de livramento condicional 

306 1589 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

307 1593 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

308 1601 Atestado carcerário 

Progressão ao regime semiaberto, com 

indeferimento de saídas temporárias e trabalho 

externo 

309 1602 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

310 1610 Relatório de CTC Deferimento de progressão ao semiaberto 

311 1615 Sexualidade desajustada Indeferimento de saídas temporárias 
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312 1620 
Participação positiva no exame e efeitos benéficos do 

aprisionamento 
Deferimento de livramento condicional 

313 1624 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

314 1627 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime semiaberto 

315 1628 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

316 1629 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

317 1639 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao semiaberto 

318 1642 Atestado carcerário Deferimento de livramento condicional 

319 1659 Atestado carcerário Deferimento de progressão ao regime aberto 

320 1661 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

321 1674 Desvio de caráter e agressividade 

Deferimento de progressão ao semiaberto, 

postergando saídas temporárias e trabalho externo 

até o relatório da CTC 

322 1680 Falta grave reconhecida 
Indeferimento de progressão por desatendido o 

requisito objetivo 

323 1681 Relatório da CTC Progressão ao regime semiaberto 
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5.5. Análise e interpretação dos resultados 

 

Enquanto em tópico anterior o propósito foi detalhar os resultados 

apurados na pesquisa de campo, apresentando os índices referentes a cada uma das 

hipóteses inferidas na pesquisa de campo, dedica-se o presente a examinar os ditos 

resultados, alcançando as conclusões dele decorrentes. 

Mais que isto, o objeto a este tempo é confrontar os resultados da pesquisa 

de campo com os fundamentos teóricos traçados em itens anteriores, de forma a viabilizar 

uma avaliação técnica dos resultados, não apenas sob o enfoque da configuração de 

Direito Penal do inimigo ou de individualização da pena, mas de todas particularidades 

do exame criminológico. 

Em visão preliminar, abarcando de modo amplo todos os resultados 

extraídos da amostra, é possível identificar a inexistência de relação direta entre os 

diagnósticos criminológicos e a natureza jurídica das condutas delitivas perpetradas. 

Destarte, a natureza da conduta delitiva, por si só, não permite identificar 

a existência de determinado diagnóstico padrão, de maneira que absolutamente inviável 

a construção de qualquer relação direta entre dado comportamento criminoso e certos 

diagnósticos criminológicos. 

Tal conclusão ratifica a complexidade do evento criminoso na vida dos 

indivíduos, seja pela multiplicidade de fatores incidentes, seja pelo inegável desacerto do 

biologicismo da Criminologia, o que acaba por inviabilizar a associação de determinadas 

características individuais com certas incursões delitivas específicas. 

Em outras palavras, é inviável afirmar que a presença de determinado 

diagnóstico possa repercutir invariavelmente na incursão de determinado sujeito em uma 

conduta delitiva específica. 

Noutro plano, a pesquisa de campo revela dado absolutamente 

preocupante, no sentido de que, a despeito da configuração inicial de requisito objetivo 

para a progressão de regime ou o livramento condicional, o dito direito subjetivo acaba 

afastado porque, enquanto pendente a elaboração de laudo de exame criminológico, o 

sentenciado incorre na prática de fato definido como crime doloso ou em falta grave, ou 
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ainda advém quanto a si nova condenação criminal, o que afasta a possibilidade da 

progressão ou livramento pendentes184. 

A frequência da referida ocorrência é extremamente relevante, eis que 

presente aproximadamente na quarta parte da amostra, elemento confirmador da 

constatação corrente de ineficiência do sistema prisional brasileiro no propósito de 

assegurar a reintegração social do apenado. 

Com efeito, a constatação de que mais de ¼ dos sentenciados submetidos 

a exame criminológico incorrem em faltas ou sofrem novas condenações, enquanto 

pendente a apreciação de sua progressão de regime ou seu livramento condicional, retrata 

circunstância que, a par de extremamente grave sob a ótica individual, repercute 

diretamente nas elevadas taxas de ocupação do sistema prisional brasileiro, tendo em vista 

que confirmam índices substanciais de reingresso185. 

A própria pesquisa de campo apontou motivo importante na grave 

deficiência da sistemática de reintegração social dos apenados, representado pela solene 

inobservância à exigência do art. 8º da Lei de Execuções Penais quanto à realização de 

exame criminológico de entrada, enquanto parcela fundamental do processo de 

classificação dos apenados186. 

Não há como deixar de perceber os reflexos no processo de reintegração 

social do apenado a partir da constatação de que apenas 0,3% dos apenados é submetido 

a exame criminológico de entrada, prejudicando diretamente a abordagem estatal prevista 

para o período de encarceramento. 

Ora, o exame criminológico de entrada, estabelecido como fase obrigatória 

do processo de classificação dos sentenciados condenados a pena em regime fechado, se 

presta justamente a viabilizar abordagem mais adequada no cumprimento da pena, frente 

                                                           
184 Lei de Execuções Penais, art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar 

fato definido como crime doloso ou falta grave; II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, 

somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111). 
185 O uso da expressão reingresso neste particular, em detrimento do termo técnico reincidência, objetiva 

justamente ser mais amplo, abarcando todas as situações de novo encarceramento, aos quais, nem sempre, 

bastam ao reconhecimento da reincidência criminal, que tem definição jurídica específica (art. 63 do 

Código Penal). 
186 Lei de Execução Penal, art. 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada 

classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este 

artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto. 
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ao diagnóstico criminológico, associado à prática do delito, de maneira a viabilizar mais 

eficiente reintegração social do apenado. 

Noutros termos, o exame criminológico de entrada sintetiza a essência da 

Criminologia Clínica, quanto à abordagem e ao direcionamento da execução da pena 

privativa de liberdade para assegurar melhor resultado à reintegração social do apenado. 

A adequação da abordagem, definida a partir do exame criminológico de 

entrada no cumprimento da pena, é a maior possível ante a verificação de que o 

diagnóstico criminológico assume maior fidedignidade quando realizado nesta fase: 

 

O exame (de entrada) seria feito (seria, já que, na prática, nem sempre 

se faz o que a lei manda) num momento em que, ao menos teoricamente, 
o condenado ainda não se contaminou com os efeitos perniciosos da 

vida carcerária, encontrando-se temporalmente mais próximo de sua 

atividade criminosa, com o que o diagnóstico criminológico tende a ser 

mais fidedigno, mais confiável, enquanto avaliação dinâmica da 

conduta desviante (SÁ, 2013, p. 209). 

 

Interessante sublinhar que a pesquisa de campo ratificou a conclusão de 

Alvino Augusto de Sá, no sentido de que, na prática, o exame criminológico de entrada 

não é realizado, em flagrante violação ao art. 8º da Lei de Execuções Penais. 

Descurar-se o Estado da referida atribuição tem, inequivocamente, graves 

e prejudiciais repercussões no processo de reintegração social do apenado, já que revela 

abdicação solene de abordagem própria da Criminologia Clínica em relação ao 

sentenciado, que alguns chegam a denominar tratamento penal187, para assumir caráter de 

exclusiva segregação, enquanto ferramenta vazia de afastamento do sujeito do convívio 

social. 

Noutros termos, o Estado abdica da abordagem científica, a partir da 

Criminologia Clínica, em relação ao sujeito que incorreu em prática delitiva, utilizando-

se do cárcere em relação ao referido cidadão enquanto ferramenta despropositada (ao 

menos sob a ótica da reintegração social), deparando-se, em seguida, com a cogente 

atribuição de assegurar a recolocação do agente em liberdade, independentemente de 

constatação minimamente eficiente da melhoria de suas condições pessoais. 

                                                           
187 No curso do presente estudo, tem sido reiteradamente evitado o uso da expressão tratamento penal, 

substituindo-a por referência a abordagem e direcionamento da execução da pena privativa de liberdade, 

justamente com o objetivo de evitar qualquer vinculação que se possa fazer entre a incursão delitiva e um 

diagnóstico patológico, notadamente porque redundaria em retorno, ainda que indireto, à fase biologicista 

da Criminologia. 
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Destarte, o Estado deixa de adequar o direcionamento da execução da pena 

privativa de liberdade a partir da realidade do sentenciado, mas acaba, mais cedo ou mais 

tarde, compelido a reconhecer seu direito subjetivo à progressão de regime prisional. 

Consoante pontuado em tópico anterior, a omissão estatal na realização do 

exame criminológico de entrada não repercute em encargo indenizatório, apesar de 

comportar controle jurisdicional, até mesmo oficioso, por parte do Juízo da Execução, 

estabelece circunstância absolutamente diferenciada em relação à valoração do exame 

criminológico para fins de progressão de regime e de livramento condicional. 

Com efeito, a adequada classificação do sentenciado, no início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, que em relação aos condenados em regime 

fechado haverá de ser integrada necessariamente por exame criminológico, na forma do 

art. 8º da Lei de Execuções Penais, fixará a diretriz de toda a atuação do Poder Público 

no curso da custódia. 

Será a classificação, notadamente no ponto em que lastreada no exame 

criminológico, que definirá a forma de abordagem ao sentenciado por parte da Comissão 

Técnica de Classificação, especificamente no acompanhamento periódico que lhe é 

prestado (ao menos em tese). 

Assim, o exame criminológico de entrada assume inegável importância 

não apenas por identificar os fatores de natureza psicológica e social associados à prática 

delitiva, mas sobretudo porque permite a definição de direcionamento multidisciplinar da 

abordagem a ser prestada por cada uma das áreas técnicas (psicólogos, assistentes sociais, 

professores, área de segurança etc), objetivando a exitosa reintegração social do apenado. 

A referida atuação estará baseada fundamentalmente em abordagem 

destinada a reduzir os efeitos da influência que determinados fatores, identificados como 

associados à incursão delitiva justamente pelo exame criminológico. 

Suponha-se, por exemplo, que o laudo de exame criminológico associe, 

cientificamente, a prática da conduta delitiva por parte do sentenciado a seu envolvimento 

com entorpecentes, ao rompimento com o núcleo familiar e à falta de ocupação 

profissional.  

Tais diagnósticos exigirão, então, que no curso do cumprimento da pena 

privativa de liberdade exista especial atenção, por parte dos profissionais de saúde, ao 

processo de interrupção do consumo de entorpecentes pelo sentenciado, ao passo que, em 

relação aos profissionais da assistência social, exigirá medidas destinadas ao 
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restabelecimento de vínculos familiares e ao aumento de sua empregabilidade, 

notadamente mediante formação profissional. 

Na hipótese submetida à apreciação, todavia, ter-se-ia por configurada 

incúria do Estado na realização do exame criminológico de entrada, em flagrante prejuízo, 

assim, a todo o processo classificatório e, invariavelmente, a toda abordagem realizada 

em relação ao indivíduo no curso do encarceramento. 

Neste cenário, então, de omissão quanto à realização do exame 

criminológico de entrada, qual haveria de ser a decisão judicial na apreciação de 

progressão de regime em que o exame criminológico, realizado apenas a este tempo, 

atesta justamente os fatores sociais e psicológicos associados à prática do delito, os quais 

permanecem presentes a este tempo? 

Como encaminhar a solução a esta questão? 

O citado cenário indica, na verdade, a falta de evolução do sentenciado no 

curso da pena, até mesmo porque o Estado descurou-se do encargo de identificar os 

fatores associados à prática da conduta criminosa e, portanto, deixou de atuar 

profilaticamente em relação aos mesmos. 

A falta de desenvolvimento humano do indivíduo, neste particular, não 

apenas não pode ser atribuída ao sujeito, até mesmo porque foi o próprio Estado quem se 

descurou de seus encargos referentes ao cumprimento da pena, mas, noutro plano, não 

configura hipótese suficiente ao indeferimento de progressão de regime ou de livramento 

condicional. 

A razão é singela: os referidos direitos subjetivos estão atrelados a 

requisito objetivo, referente ao cumprimento de parcela mínima da pena, e a requisito 

comportamental, atinente à ostentação de comportamento satisfatório durante o 

cumprimento da pena. 

Se, de um lado, é possível reconhecer comportamento insatisfatório na 

eventualidade de sentenciado se recusar dolosa e sistematicamente ao cumprimento do 

programa concebido para sua reintegração social, não há como deixar de constatar, de 

outro lado, que a incúria estatal não pode a ele ser tributada, de maneira que deve ser 

reconhecida a satisfatoriedade de sua conduta na situação proposta. 

A prioridade seria justamente assegurar a ampla realização do exame 

criminológico de entrada, exatamente na forma sustentada por Alvino Augusto de Sá (SÁ, 

2017, p. 2), mas os resultados da pesquisa de campo atestam justamente o contrário, 

assentando que o Judiciário se descura de seu encargo de assegurar a realização do exame 
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criminológico de entrada, o que repercute em relevante restrição a direitos subjetivos do 

sentenciado. 

Esta assertiva merece, deve ser dito, 2 esclarecimentos importantes:  

O primeiro, referente à atribuição da ocorrência ao Judiciário, remonta à 

verificação de que, ainda que a realização material do exame seja atribuível ao Executivo, 

caberá, inequivocamente, ao juízo competente, enquanto fiscal da legalidade das 

condições de cumprimento da pena, determinar a realização da referida avaliação, 

suprindo a omissão do órgão competente e exercendo o controle de legalidade da 

Execução Penal. 

Há, é de ser visto, direito subjetivo do sentenciado ao adequado 

direcionamento da execução da pena a partir do exame criminológico de entrada, cabendo 

ao Judiciário, daí a constatação de sua omissão, assegurar a observância ao referido 

direito. 

Já o segundo esclarecimento, noutro plano, remonta a constatação de que, 

conquanto seja certo que a superpopulação carcerária estabelece dificuldade material à 

submissão de todos os condenados a pena em regime fechado ao exame criminológico de 

entrada, não se pode deixar de perceber que, para determinados sentenciados 

especificamente considerados, a produção da referida perícia assumiria condição muito 

mais importante para a futura apreciação de progressão de regime e de livramento 

condicional. 

Tal conclusão está então dirigida especificamente àqueles sentenciados 

aos quais se condicionará, ainda que excepcionalmente e com lastro na jurisprudência, a 

progressão de regime ou o livramento condicional a laudo de exame criminológico. 

É que, relativamente aos mencionados cidadãos, a adequada realização do 

exame criminológico de entrada constituiria ferramenta de fundamental importância no 

futuro julgamento do direito subjetivo à progressão de regime e ao livramento 

condicional, notadamente porque, nesta hipótese, instituiria elemento de prova 

qualificado para, além de direcionar a abordagem estatal no cárcere, viabilizar o cotejo 

com o exame criminológico para progressão de regime e com os relatórios da Comissão 

Técnica de Classificação. 

Assim, seria possível ao Judiciário avaliar, primeiro, a evolução do 

indivíduo encarcerado durante o cumprimento da pena e, assim, aferir de modo adequado 

e sobretudo fundamentado, seu comportamento carcerário. 
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Esta constatação foi feita também por Alvino Augusto de Sá, mediante 

indicação expressa da necessidade de avaliação mais acurada de determinadas situações 

concretas: 

 

Devemos reconhecer que, em determinados casos, tendo em conta a 

natureza e a gravidade do crime cometido, os históricos criminal e 

prisional do examinando, há que se tomar cuidados especiais para a 

concessão dos benefícios legais. Nesses casos, talvez seja 

recomendável a realização das duas avaliações. O exame 

criminológico, por se tratar de perícia, deve ser feito por outra equipe 

que não acompanha o preso. Aliás, a própria Comissão também poderia 

tomar a iniciativa de sugerir a realização do exame criminológico, pois 

é ela quem melhor conhece o preso. O exame é uma peça autônoma, e 

como tal será analisado e apreciado pela justiça. Entretanto, a avaliação, 

no seu todo, ganharia uma qualidade se ele fosse também encaminhado 

à CTC, a fim de que esta fizesse dele a sua leitura à luz de todo o 

acompanhamento que vem fazendo do preso, leitura essa que, 

obviamente, integraria seu parecer (SÁ, 2011, p. 224). 

 

Logo, a omissão quanto ao exame criminológico conjugada com a 

exigência de exame criminológico para progressão de regime ou livramento condicional, 

revela imagem circunstancial do cidadão, referente ao momento do julgamento ou mesmo 

ao tempo do delito, que não se presta, mesmo minimamente, à apreciação adequada de 

seu comportamento carcerário, enquanto requisito subjetivo do sistema progressivo e do 

livramento condicional. 

Ao tempo de eventual progressão de regime ou de livramento condicional, 

após lapso relevante de segregação do sujeito exposto aos inevitáveis efeitos prejudiciais 

do cárcere, o exame criminológico só revela informações pertinentes ao cidadão e à sua 

evolução durante o aprisionamento quando cotejado com o laudo do exame criminológico 

de entrada, permitindo a formação de retrato fiel a respeito das modificações vivenciadas 

pelo sentenciado, nos aspectos sociais e psicológicos, em razão da sanção penal. 

Descurar-se o Poder Judiciário de exigir a realização do exame 

criminológico de entrada mas, ao depois, condicionar direito subjetivo quanto à 

progressão ou ao livramento condicional à referida perícia estabelece risco concreto de 

violação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, eis que absolutamente provável que o 

juízo acerca dos referidos direitos subjetivos seja feito com lastro em condições pessoais 

do sujeito, e não com o comportamento ostentado no cumprimento da sanção penal. 

A postura judicial, destarte, ante uma suposta inviabilidade material de 

submissão de todos os sentenciados ao exame criminológico de entrada, enquanto 

ferramenta fundamental ao procedimento de classificação, deveria ser de identificar 
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aqueles sentenciados em relação, ao menos em tese, seria em tese exigível a realização 

de exame criminológico para fins de progressão de regime. 

Quanto a identificação deste público, é imprescindível remeter o leitor ao 

tópico respectivo do presente estudo, onde o tema foi extensamente debatido, referente à 

exigência do exame criminológico. 

Em relação a estes sentenciados especificamente considerados, o controle 

jurisdicional da omissão estatal não apenas viabilizaria a adequada classificação dos 

sentenciados por parte das unidades prisionais, além de, por outra banda, estabelecer um 

parâmetro definitivo para avaliação comportamental do sentenciado durante todo o 

cumprimento da pena. 

Nestas hipóteses, seria possível identificar, para fins de progressão de 

regime ou livramento condicional, os fatores psicológicos e sociais associados à prática 

da conduta típica através do exame criminológico de entrada, eventual prática de falta 

disciplinar pelo atestado de conduta carcerária, a postura frente ao programa de 

reintegração social através dos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação e 

avaliação atual acerca da permanência, ou não, das circunstâncias associadas à prática 

delitiva, mediante confronto de todos os elementos de prova anteriores com o novo exame 

criminológico. 

Não há como negar que este acervo viabilizaria não apenas uma decisão 

judicial muito mais qualificada mas, principalmente, tornaria possível um exame 

aprofundado da satisfatoriedade do comportamento do sentenciado no curso da execução 

da pena privativa de liberdade. 

É neste contexto que se propõe o presente estudo, sobretudo no escopo da 

definição de diretrizes à valoração probatória da perícia, eis que a apreciação da 

progressão de regime e do livramento condicional com base nas condições individuais 

incorre em grave risco de resvalar em Direito Penal do inimigo. 

A pesquisa exploratória comprovou, noutra plana, que a despeito de se 

descurar da exigência do exame criminológico de ingresso, o Poder Judiciário vem, cada 

vez mais, suprindo sua falta com a aferição dos requisitos subjetivos à progressão de 

regime e ao livramento condicional mediante relatório das Comissões Técnicas de 

Classificação. 

A providência não atende à exigência legal, deve ser dito, mas retrata 

preocupação relevante na utilização de avaliação eficiente no exame do comportamento 

do indivíduo encarcerado apesar da omissão do Executivo. 
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Consoante já detalhado em tópico antecedente, o referido instrumento de 

avaliação instituído pela Lei de Execuções Penais retrata com muita qualidade a evolução 

do comportamento do segregado durante o cumprimento da pena, já que, sob enfoque 

multidisciplinar, vivencia o cotidiano do cárcere, ao menos em tese, relativamente a cada 

um dos detidos. 

A verificação de que, em 15 das 32 situações em que concedida progressão 

de regime com fundamentação vinculada ao laudo de exame criminológico, a respectiva 

decisão judicial se vale, ainda, dos relatórios da Comissão Técnica de Classificação, 

retrata a assunção de papel cada vez mais importante por parte do referido órgão e, assim, 

de sua respectiva avaliação. 

Nunca é demasiada a invocação da autoridade de Alvino Augusto de Sá: 

 

Minha intenção é defender a vantagem teórica e técnica 

(comparativamente com o exame criminológico), do parecer das 

Comissões Técnicas de Classificação, para instruir os pedidos dos 

benefícios legais, parecer esse que eu sugiro passe a se chamar 

Avaliação Técnica Interdisciplinar da Conduta Carcerária (SÁ,  2013, 

p. 203). 

 

Por conseguinte, deve ser reconhecido que, a despeito de haver sido 

constatado lapso do Judiciário quanto à exigência do exame criminológico de entrada, a 

pesquisa de campo detalhou, com muita veemência, que a citada omissão está sendo 

suprida através da valoração de outro elemento de prova, consistente nos relatórios das 

Comissões Técnicas de Classificação, de inegável eficiência na aferição dos requisitos 

comportamentais para a progressão de regime e o livramento condicional. 

As Comissões Técnicas de Classificação, até mesmo porque também 

dotadas de enfoque multidisciplinar, produzem, por seus relatórios, meios de prova 

absolutamente relevantes na apreciação, tanto da satisfatoriedade do comportamento do 

sentenciado, quanto de sua adesão ao programa de reintegração social traçado a partir da 

classificação. 

As referidas avaliações, a despeito de não terem por objeto a identificação 

dos fatores sociais e psicológicos associados à prática da conduta delitiva, como o exame 

criminológico, tem o escopo de avaliar a evolução do sentenciado relativamente a cada 

um dos referidos fatores, identificando se os mesmos ainda incidem na vida cotidiana do 

sujeito e, se incidirem, como tem sido sua vivência pelo sentenciado, justamente porque 

os relatórios das Comissões Técnicas de Classificação são construídos a partir da conduta 

do sentenciado quanto a cada um dos referidos pontos de sua avaliação. 
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Neste contexto, os relatórios das Comissões Técnicas de Classificação 

identificam, ou pelo menos deveriam identificar, a evolução da postura do sentenciado 

relativamente a cada um dos fatores associados pelo exame criminológico com a prática 

da conduta delitiva. 

Não é exagerada, ademais, atribuir maior eficiência aos relatórios das 

Comissões Técnicas de Classificação, comparativamente ao laudo de exame 

criminológico, justamente pelo fato de que os técnicos que os elaboram, que não são 

peritos na concepção judiciária do termo eis que os laudos são produzidos para as próprias 

unidades prisionais e seus detentos, acompanham, ao menos em tese, o cotidiano das 

unidades prisionais, o que lhes permite um conhecimento mais amiúde da conduta de 

cada um dos detidos. 

Não há como deixar de ressaltar, pois, a relevância do resultado da 

pesquisa de campo em relação à identificação de que índice considerável de decisões 

judiciais de progressão de regime ou de livramento condicional estão lastreadas, ainda 

que complementarmente, nos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação. 

Outra conclusão de grande importância extraída da pesquisa de campo é, 

ainda, aquela segundo a qual, em mais de 40% da amostra, há concessão de progressão 

de regime e de livramento condicional sem que seja apreciado o laudo de exame 

criminológico ao qual submetido o sentenciado, restringindo-se a verificação do requisito 

subjetivo apenas à apuração de que o condenado não registra falta disciplinar. 

Colocando a questão em outros termos, em mais de 40% da amostra, a 

perícia, conquanto elaborada, é relegada completamente, reservando-se a verificação do 

requisito subjetivo apenas à constatação de inexistência de falta disciplinar homologada. 

Tida a premissa de que a realização do exame criminológico, na imensa 

maioria dos casos, é concluída em data posterior, às vezes em muito tempo, à 

implementação do requisito objetivo à progressão de regime ou ao livramento 

condicional, segundo se infere do cotidiano188, é possível concluir com segurança que, 

                                                           
188 Tanto assim que o PLS 513, em tramite no Senado Federal com o escopo de instituir a nova Lei de 

Execuções Penais, propõe prescrição segundo a qual a exigência de realização de exame criminológico para 

fins de progressão de regime somente será válida se o respectivo laudo advier ao processo antes de 

implementado o requisito objetivo à admissão no regime mais brando. É esta a redação da proposta: Art. 

112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência automática 

par regime menos rigoroso, quando o preso houver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, 

exceto se constatado mau comportamento carcerário, lançado pelo diretor do estabelecimento ao registro 

eletrônico de controle de penas e medidas de segurança, caso em que a progressão ficará condicionada ao 

julgamento do incidente, em que obrigatoriamente se manifestação o Ministério Público e a defesa, 

afastando a configuração da falta, respeitadas a prescrição e normas que vedem a progressão. Parágrafo 

único. Para os crimes hediondos e equiparados, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá 
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nesta parcela de situações, a realização do exame criminológico se presta apenas a 

postergar injustificavelmente a concessão de direitos subjetivos, tendo em vista que as 

conclusões alcançadas pelo perito não influem na apreciação de direitos subjetivos dos 

sentenciados. 

Neste toar de ideais, não se pode deixar de reconhecer, então, que na 

parcela mencionada, de ordem superior a 40% do universo, não há o imprescindível 

controle judicial da realização da prova pericial, tanto na fixação de ponto controvertido, 

quanto no deferimento das provas, onerando o Estado com a realização de perícia e 

postergando o resguardo ao direito ambulatório de cidadãos para fins de produção de 

elemento de convicção que é irrelevante ao julgamento da questão. 

Ora, se a referida prova se revela irrelevante à apreciação do tema, o que 

se confirma pela verificação de que a progressão de regime ou o livramento condicional 

é deferido com lastro em prova documental (atestado de conduta carcerária), caberia ao 

juízo competente indeferir a produção da prova pericial e, desde logo, decidir a questão, 

notadamente porque, por refletir no direito ambulatório, é marcada por urgência 

ontológica189. 

A questão mais intrigante, porém, remonta em apurar o motivo pelo qual 

é determinada a produção de prova pericial que, por sua complexidade e pelas 

especificidades de sua produção, exige razoável prolongamento do trâmite processual, 

para simplesmente deixar de apreciar o respectivo laudo explicitamente no julgamento da 

progressão de regime ou do livramento condicional. 

É certo que tal particularidade escapa, por completo, do objeto da pesquisa 

de campo proposta, até mesmo porque transcende ao escopo de estudo definido, 

entretanto, ainda assim, não se pode deixar de registrar indício de resposta. 

A sucessão de atos normativos do Conselho Federal de Psicologia sobre a 

realização do exame criminológico é indicativo veemente de que, no mais das vezes, 

parcelas representativas do Poder Judiciário, em consonância com grande parte da 

doutrina, esperam que o respectivo laudo registre com segurança eventual tendência de 

recidiva criminal, especificamente no prognóstico criminológico. 

                                                           
ser exigido o exame psicossocial, determinado judicialmente, com prazo suficiente, desde que realizado até 

o implemento do requisito temporal do benefício. 
189 Aplicável, aqui, por analogia, a previsão do Código de Processo Civil, especificamente em seus arts. 

355 e 370, segundo os quais caberá ao juiz indeferir diligências inúteis, proferindo desde lodo resolução de 

mérito da pretensão quando não houver necessidade de produção de outras provas, valendo-se do instituto 

do julgamento antecipado do pedido.  



  

 265 

Não há como deixar de frisar sempre que, tal como detalhado em tópico 

anterior, o objeto do exame criminológico é aferir, sob aspecto multidisciplinar, o 

múltiplo contexto que permeou o autor do fato na prática delitiva, identificando assim as 

causas da mesma, mediante associação dos fatores psicológicos e sociais e a conduta do 

indivíduo. 

Outrossim, ainda que o exame criminológico tenha segmento destinado a 

um prognóstico criminológico, indicativo inclusive de eventual tendência de reiteração 

delitiva, não há como deixar de constatar que, sob o aspecto jurídico, a mesma não pode 

ensejar restrições a direito do cidadão; em relação à técnica envolvida, o citado 

prognóstico, a despeito de cientificamente lastreado, poderá simplesmente não se 

consumar; e sob o enfoque ético, é cada vez mais evitado por parte dos profissionais 

envolvidos na sua elaboração. 

Neste contexto, a expectativa de que o laudo de exame criminológico seja 

peremptório na conclusão de eventual tendência de reiteração delitiva, que acaba 

frustrada pela realidade das avaliações representa razão relevante na absoluta abdicação 

do citado meio de prova ao tempo do julgamento da progressão de regime ou do 

livramento condicional. 

Tal contexto permite concluir, com alguma segurança, que o grande 

percentual de hipóteses em que, a despeito de realizado o exame criminológico, este é 

solenemente abstraído para fins de apreciação da progressão de regime ou de livramento 

condicional, decorre da expectativa frustrada de parcela do Poder Judiciário de 

prognóstico criminológico peremptório acerca de futura reincidência criminal. 

Neste contexto, determinada a perícia e produzido o respectivo laudo, 

depara-se o juízo com informação que nada indica ou indicia quanto a prognóstico de 

reiteração criminal, até porque não deveria fazê-lo, o que induz a apreciação judicial da 

progressão de regime e do livramento condicional com lastro em prova diversa, com 

ampla desconsideração da prova pericial. 

Ainda assim, não há como deixar de ver que a expectativa é fruto de um 

conhecimento inadequado a respeito da natureza jurídica e, sobretudo, do escopo do 

exame criminológico enquanto avaliação da Execução Penal que, à míngua de previsão 

legal expressa, pode ser exigida para fins de apreciação de progressão de regime e de 

livramento condicional. 



  

 266 

Também não se pode deixar de constatar que a citada expectativa é fruto 

de equivocada abordagem doutrinária quanto ao exame criminológico e, sobretudo, sobre 

seu escopo. 

Importante elemento de ratificação desta assertiva é a verificação de que 

em 26% das hipóteses de deferimento de progressão com lastro em exame criminológico, 

o que corresponde a 11 casos em um total de 42 processos, a decisão, apesar de 

concessiva, restringe outros direitos do sentenciado, de modo a restringir seu contato com 

o meio aberto. 

Nestas hipóteses, o sentenciado é admitido no regime semiaberto, mas é 

condicionada a apreciação do trabalho externo e das saídas temporárias à manifestação 

das Comissões Técnicas de Classificação. 

Vale sintetizar: implementado o requisito objetivo mas frustrada a 

expectativa em relação ao prognóstico de reincidência, é proferida decisão de admissão 

em regime prisional mais brando mas, ao mesmo tempo, é esvaziado seu conteúdo em 

relação aos instrumentos que asseguram contato do sentenciado com o meio social (v.g. 

trabalho externo e saídas temporárias). 

Há, destarte, uma progressão ao regime semiaberto que é, até momento 

posterior, tratado como se fechado fosse, em flagrante prejuízo ao sentenciado por 

violação ao sistema progressivo. 

Não há como negar a contradição de decisão judicial que admite pessoa 

em regime menos gravoso mas, ao mesmo tempo, posterga o gozo das medidas de 

gradativa liberdade a ele atreladas (v.g. saídas temporárias e trabalho externo) à produção 

de outras provas cujo escopo é, de novo, comprovar a satisfatoriedade comportamental. 

Ainda que sob aspecto indiciário, é possível afirmar que a tutela 

jurisdicional em comento decorre justamente da frustração da expectativa, incompatível 

com a natureza jurídica do exame criminológico e com o regime jurídico a ele aplicável, 

de um prognóstico peremptório acerca de tendência de reincidência criminal.  

A constatação ora firmada traz a baila questão de inegável relevância: 

conquanto seja absolutamente inviável conceber instrumento que seja peremptório na 

definição da possibilidade, ou não, de reincidência criminal futura, qual haveria de ser a 

decisão judicial na hipótese de ser feito o mencionado prognóstico? Noutros termos, qual 
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a influência na apreciação de progressão de regime ou de livramento condicional de 

prognóstico, improvável mas peremptório, de reincidência delitiva futura190? 

Ora, tida a premissa inerente ao princípio da culpabilidade191, não se pode 

conceber atuação preventiva do Direito Penal, vale dizer, sem prévia incursão do agente 

no fato típico, mesmo no âmbito do cumprimento da pena privativa de liberdade, de 

maneira que inadmissível o indeferimento de progressão de regime ou livramento 

condicional com lastro na constatação de eventual tendência de reincidência delitiva 

futura, tal como detalhado em tópico anterior. 

Em outras palavras, a apreciação comportamental para exame dos direitos 

inerentes ao sistema progressivo haverá de ser sempre retrospectivo, considerando o 

passado carcerário do indivíduo, e não prospectivo, com lastro em possível 

comportamento futuro. 

Focando-se, agora, na apreciação judicial dos laudos de exames 

criminológicos propriamente dita, é viável a fixação de outras tantas conclusões. 

De pronto, eloquente a constatação de que em toda a amostra examinada, 

da ordem de 323 casos, apenas 74 situações tiveram um exame judicial propriamente dito 

acerca das conclusões do exame criminológico, o que consiste em índice de ordem de 

22% aproximadamente. 

Esta assertiva revela que, na realidade do sistema judiciário brasileiro, a 

valoração do exame criminológico para fins de progressão de regime e de livramento 

condicional se restringe a situações efetivamente excepcionais, tal como exige a 

jurisprudência. 

Tal constatação atesta que a intenção do legislador com a promulgação da 

Lei n.º 10.792, de 2003, surtiu os efeitos pretendidos, o que equivale dizer que, 

diversamente do que ocorria no cenário normativo original da Lei de Execuções Penais, 

a realização de exame criminológico, de fato, passou a não ser condição para a progressão 

de regime. 

                                                           
190 Insiste-se sempre na assertiva de que o referido prognóstico é improvável posto que, conquanto seja 

possível identificar com muita eficiência os fatores sociais e psicológicos que incidiram relativamente a 

determinado sujeito, influindo para sua incursão em determinada conduta descrita como crime, é certo que 

tal prognóstico futuro jamais ostentará confiabilidade suficiente ante a viabilidade, sempre presente, de que 

o cidadão reaja de modo distinto frente aos mesmos fatores, dada sua autonomia de vontade. 
191 O princípio da culpabilidade reflete a exigência dos regimes jurídicos democráticos segundo o qual nulla 

poena sine culpa, de modo que a incursão delitiva demanda ação concreta de agente imputável, recusando-

se a incidência penal em razão de periculosidade. 
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Neste sentido, então, também se retrata inadequada a crítica relativa a uma 

suposta generalização da citada avaliação como condição à progressão de regime, já que 

se comprova materialmente, por método estatístico válido, o desacerto da assertiva. 

Aliás, não se poderia deixar de constatar que o índice seria 

substancialmente menor se modificado o recorte metodológico proposto, de modo a 

incluir todos os presos do sistema prisional em cumprimento de pena, e não apenas 

aqueles submetidos à exame criminológico para progressão de regime. 

Uma outra constatação extraída da pesquisa de campo comprovou que, 

além de ser medida excepcional do contexto do sistema judiciário brasileiro, o exame 

criminológico influencia diretamente no indeferimento à progressão de regime ou do 

livramento condicional em circunstâncias efetivamente raras. 

Independentemente do exame que se possa fazer quanto ao mérito da 

decisão, constatou-se que, de uma amostra de 323 exames, em apenas 32 casos o laudo 

do exame criminológico serviu de fundamento expresso ao indeferimento de direito 

subjetivo estabelecido na Lei de Execução Penal, o que retrata índice inferior a 10% (dez 

por cento). 

Colocada a questão em outros termos, no universo de processos em que 

realizado exame criminológico para progressão de regime, que é notoriamente reduzido 

frente à integralidade dos presos, em menos de 10% as conclusões da prova pericial são 

invocadas para indeferimento do direito mencionado. 

Esta conclusão permite inferir, em leitura isenta, que o afastamento do 

direito subjetivo à progressão e ao livramento condicional em razão de exame 

criminológico representa quantitativo absolutamente restrito e diminuto frente o universo 

do sistema prisional. 

Possível confirmar, outrossim, que o exame criminológico não é 

ferramenta avaliativa utilizada com o objetivo invariável de denegação do sistema 

progressivo em prejuízo aos sentenciados, o que ratifica o afastamento da crítica segundo 

a qual sua admissão, ainda que excepcional, consumaria a imposição de um modelo 

clínico. 

Feita esta análise de natureza ampla acerca dos resultados da pesquisa de 

campo, o estudo se dedicará doravante ao exame das motivações das decisões que, com 

lastro na avaliação, concede ou denega a progressão de regime ou o livramento 

condicional. 
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Importa registrar, tal como já feito anteriormente, que é considerada na 

mencionada avaliação toda a fundamentação explícita da decisão integrante da amostra, 

de modo a assegurar a eficiência científica do método proposto, mesmo na hipótese de a 

decisão judicial estar lastreada em mais de um fundamento.  

Destarte, nos espécimes integrantes da amostra em que adotada 

fundamentação expressa referente a mais de um diagnóstico do exame criminológico para 

apreciação de progressão de regime e livramento condicional, serão considerados todos 

os motivos indicados, de forma a assegurar ampla eficiência ao método de pesquisa 

implementado. 
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5.5.1. As decisões concessivas e sua motivação vinculada ao exame 

criminológico 

 

Ao ingressar no tema em questão, referente aos resultados da pesquisa de 

campo relativamente às decisões concessivas de progressão de regime com lastro no 

exame criminológico, o presente estudo passa a apreciar, agora muito diretamente, o 

objeto central da pesquisa, sobretudo por retratar o modo pelo qual, na realidade 

processual, é valorada a citada avaliação no curso do cumprimento da pena privativa de 

liberdade. 

Logo o escopo é apreciar de modo mais aprofundado especificamente as 

decisões concessivas de progressão ou livramento condicional com lastro em exames 

criminológicos, confrontando os resultados identificados na pesquisa de campo com as 

premissas dogmáticas traçadas anteriormente. 

A primeira constatação extraída da pesquisa de campo é a indicativa de 

que, na maioria das hipóteses de concessão de progressão de regime prisional e de 

livramento condicional com fundamento nos exames criminológicos192, o motivo 

determinante explícito da decisão remonta ao diagnóstico de que o aprisionamento 

apresentou efeitos benéficos em relação ao sentenciado. 

Destarte, em cerca de 56% dos casos, as decisões que concedem 

progressão de regime ou livramento condicional com base em exame criminológico tem 

fundamento no diagnóstico de efeitos benéficos do cárcere relativamente ao sentenciado. 

Assim, nestes casos, o exame criminológico prestou-se justamente à 

comprovação do requisito subjetivo ao sintetizar a própria essência do sistema 

progressivo, atestando que o cárcere, a despeito de seus inerentes efeitos deletérios, 

apresentou efeitos benéficos em relação ao indivíduo examinado. 

A despeito da referida constatação, há aqui questão inusitada, tendo em 

vista que, apesar de estar lastreada em elemento de prova, consistente no exame 

criminológico, a decisão se funda em elemento de convicção cujo objeto central é diverso 

do que a comprovação dos efeitos do cárcere em relação ao sentenciado. 

                                                           
192 Em 23 dos 41 motivos expostos nas decisões judiciais. 
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Com efeito, o exame criminológico tem por objeto justa e pontualmente a 

identificação dos fatores sociais e psicológicos incidentes sobre determinado sujeito, ao 

tempo da prática da conduta delitiva, bem como a associação entre as referidas 

circunstâncias e a conduta adotada. 

Neste contexto, a despeito de o exame criminológico acabar por identificar 

eventuais efeitos do cárcere em relação ao cidadão, tal constatação é puramente 

secundária em relação ao seu objeto, de maneira que, a este respeito, o diagnóstico, a 

despeito de válido e científico, é muito mais circunstancial. 

O referido diagnóstico é, de outro lado, muito mais compatível com um 

acompanhamento detido e constante do sentenciado, o qual é reservado às Comissões 

Técnicas de Classificação e aos relatórios que elaboram. 

Destarte, muito mais útil neste propósito e, sobretudo, substancialmente 

mais rápido na produção, ter-se-ia grande conveniência de exame da progressão de 

regime prisional à luz dos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, reduzindo-

se ainda mais o âmbito de aplicação do exame criminológico. 

Sem dúvidas que, neste pormenor, o exame criminológico de entrada 

também ostentaria papel essencial, especificamente por detalhar quadro do examinado ao 

tempo da prisão, de modo a viabilizar sua comparação com o contexto individual ao 

tempo do julgamento da progressão.  

Na ausência desta avaliação, a exigência do exame criminológico tem 

inegável relevância e pertinência, o que permite justamente uma apreciação da prova no 

enfoque da associação dos fatores psicológicos e sociais em relação à prática do delito. 

Foi justamente este quadro que restou constatado pela pesquisa de campo, 

consoante detalhado no item anterior. 

Esta é a demonstração gráfica das motivações das decisões concessivas: 
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As mesmas conclusões, deve ser dito, se aplicam às decisões que 

concedem progressão de regime prisional com fundamento em diagnósticos de condição 

prisional favorável e de perspectiva posterior ao cárcere. 

A constatação dos referidos diagnósticos por parte do exame 

criminológico é puramente circunstancial, ao passo que sua constatação toca diretamente 

ao pálio de produção dos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação. 

Muito mais eficiente seria o acompanhamento judicial dos relatórios das 

Comissões Técnicas de Classificação, mediante sua periódica juntada às guias de 

execução, e não a substituição dos exames criminológicos pelas mesmas, providência que 

viabilizaria uma verificação e até mesmo uma valoração contínua do comportamento do 

sentenciado no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Ainda assim, não há como deixar de ver que, nestas hipóteses, a valoração 

do exame criminológico retrata medida típica de individualização da pena, não 

resvalando em nada na configuração de ferramenta dedicada ao Direito Penal do inimigo. 

É certo que o acompanhamento judicial dos relatórios das Comissões 

Técnicas de Classificação poderia ser incompatível com o excesso de feitos em 

tramitação, consequência direta do número de pessoas encarceradas, entretanto, ainda 

assim, esta seria providência de enorme eficiência, especialmente em relação àqueles 

sentenciados em relação aos quais é possível ao magistrado antever a tendência ou mesmo 

probabilidade de que a progressão de regime seja condicionada a exame criminológico. 

Motivação das decisões concessivas

Efeitos benéficos do aprisionamento Perspectiva posterior ao cárcere

Participação positiva no exame Acompanhamento familiar

Condição prisional favorável Implicação com o fato praticado

Inteligência mediana
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Destarte, no pormenor, a pesquisa de campo detalhou que a concessão de 

progressão de regime com lastro no exame criminológico estava calcada no diagnóstico 

de fatores puramente secundários na citada avaliação, cujo verificação seria própria dos 

relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, notadamente de seu cotejo com o 

exame criminológico de entrada. 

De outro lado, contudo, a participação positiva no exame é citada em 4 das 

41 motivações das decisões concessivas de progressão de regime ou livramento 

condicional com fundamento nos exames criminológicos. 

Ora, a natureza da referida avaliação é de perícia judicial produzida no 

curso do cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que, quanto a si, inevitável 

reconhecer a incidência do princípio da não auto-imputação. 

Por conseguinte, é dado ao sentenciado recusar-se a participar da produção 

da mencionada prova e, sobretudo, tal postura não pode ser interpretada em seu desfavor. 

Outrossim, a postura positiva do agente, representada mesmo por uma 

participação voluntária na produção da prova pericial, não pode repercutir na 

configuração de efeitos jurídicos suficientes à concessão da progressão de regime ou ao 

livramento condicional. 

É certo, não há como negar, que a postura de participar positivamente do 

exame pericial, contribuindo com exames e respondendo à entrevista de anamnese, revela 

comportamento voltado para o cumprimento da sanção penal, todavia, ainda assim, não 

há como se possa extrair da dita conduta conclusões favoráveis sob o aspecto 

comportamental no cumprimento da pena, sobretudo porque a referida postura retrata 

uma das prerrogativas do sujeito no curso da produção da prova. 

No mesmo plano, os diagnósticos de acompanhamento familiar e de 

inteligência mediana não mantém qualquer pertinência com a pena e as condições de seu 

cumprimento, retratando muito mais características próprias de determinados cidadãos. 

É certo que as mencionadas condições comportam alteração no curso da 

vida do cidadão, todavia, ainda assim, não há como deixar de constatar que as mesmas 

são dotadas de certo grau de estabilidade em relação a determinados sujeitos: alguns 

detém núcleo familiar sólido que os acompanha na grave condição de encarceramento, 

outros não o têm; outros sentenciados têm grau de inteligência mediano, ao passo que, 

quanto a outros, o rebaixamento intelectivo é marca presente em seu desenvolvimento 

humano. 
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Apesar da mencionada constatação, atinente à estabilidade das 

características mencionadas quanto a determinados sujeitos, não há como deixar de 

perceber que as mesmas, a despeito de poderem contribuir no processo de reintegração 

social do apenado, não guardam qualquer relacionamento, mesmo que indireto, com as 

condições da pena e de seu cumprimento. 

Com efeito, determinado sentenciado ser acompanhado pela família 

durante o encarceramento e apresentar grau mediano de inteligência não é fato suficiente 

à identificação de que seu comportamento tenha sido satisfatório no curso da pena.  

Em sentido contrário, a falta de acompanhamento familiar suportado por 

determinados sentenciados no curso da execução, às vezes decorrente das transferências 

perpetradas pelo Estado ou mesmo da inexistência de ente familiar próximo, ou mesmo 

seu eventual rebaixamento intelectivo, no mais das vezes atrelado às deficiências do 

processo de formação humana, tampouco se prestam a comprovar a insatisfatoriedade do 

comportamento de determinado sujeito no curso do cumprimento da pena privativa de 

liberdade. 

Noutro plano, o acompanhamento familiar no curso do cumprimento da 

pena privativa de liberdade sequer pode ser atribuído ao sentenciado, notadamente porque 

está diretamente relacionado com a postura de terceiros (seus familiares) durante o 

encarceramento, justamente porque este restringe a liberdade de locomoção do 

sentenciado. 

O que foi indicado, então, pela pesquisa de campo foi a valoração, neste 

pormenor e para fins de progressão de regime, de circunstâncias pessoais que não mantém 

qualquer relação com o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Idêntica conclusão, permeada agora de maior gravidade, remonta à 

constatação de que a motivação da implicação do sentenciado com o fato praticado 

retrata, na verdade, o mero reforço de visão de expiação própria da sanção, em 

ressurgimento de aspecto penitencial já superado do Direito Penal. 

A implicação do sentenciado com o fato praticado, retrato de sua 

culpabilidade, é circunstância que influi na fixação da pena na fase do art. 59 do Código 

Penal193, instrumento efetivo de individualização da pena na fase judiciária, de maneira 

                                                           
193 Código Penal, art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 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 aplicável, dentro dos limites 
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que seu reconhecimento durante a execução da pena privativa de liberdade sob a forma 

de específico arrependimento, não mantém qualquer relação com os requisitos dos arts. 

112 da Lei de Execuções Penais e do art. 83 do Código Penal. 

Assim, o diagnóstico de que determinado sentenciado revela implicação 

com o fato praticado, objeto da condenação, ou mesmo de que não apresenta qualquer 

implicação com o mesmo, não enverga qualquer relacionamento com a pena e as 

condições de seu cumprimento, de maneira que sua valoração para fins de progressão de 

regime assume inequívoca invalidade. 

Estas constatações permitem identificar, então, que para fins de concessão 

de progressão de regime e de livramento condicional com fundamento em exames 

criminológicos, a valoração judicial considerou, na maioria das hipóteses (73%), 

diagnósticos que são compatíveis com as condições do cumprimento da pena (efeitos 

benéficos do cárcere, condição prisional favorável e perspectiva posterior ao cárcere), 

conquanto as referidas circunstâncias toquem a aspectos puramente secundários da citada 

perícia. 

Apesar disto, nas demais hipóteses (27%), que representa percentual 

relevante, foram invocadas circunstâncias absolutamente desprovidas de relacionamento 

com as condições de cumprimento da pena (participação positiva no exame, inteligência 

mediana, acompanhamento familiar e implicação com o fato praticado), o que denota 

valoração equivocada da prova eis que sopesados diagnósticos inadequados para aferir a 

satisfatoriedade de comportamento no curso do cumprimento da pena. 

Não há como deixar de perceber, todavia, que as mencionadas valorações, 

a despeito de incompatíveis com as prescrições legais aplicáveis, não resvalam em Direito 

Penal do inimigo especificamente em razão de serem favoráveis ao sentenciado. 

Tal circunstância, entretanto, não pode macular exame científico sério 

relativo ao tema. 

Imperiosa, então, a constatação de que a valoração dos exames 

criminológicos para fins de progressão de regime, exatamente conforme concebido na 

hipótese de pesquisa, carece de diretriz que compatibilize o escopo e o objeto da perícia 

com as prescrições normativas de regência da Execução Penal. 

Na esteira das conclusões da pesquisa de campo, imprescindível seja 

retomado o referencial teórica traçado, especialmente em relação à identificação 

                                                           
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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promovida por Alvino Augusto de Sá, no sentido de que o objeto do exame criminológico 

recai especificamente na apuração dos fatores sociais e psicológicos incidentes em 

relação ao indivíduo examinado, associados à prática de determinada conduta delitiva. 

Ora, nesta senda, a concessão de progressão de regime ou de livramento 

condicional com base em diagnóstico de efeitos benéficos do aprisionamento extraído de 

exame criminológico revela exatamente a consecução do propósito da avaliação no curso 

do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

É que o citado diagnóstico pressupõe exatamente a constatação das 

circunstâncias associadas à prática da conduta delitiva, assim como a verificação de que 

o período de encarceramento contribuiu para a diminuição da influência dos mencionados 

fatores em relação ao indivíduo ou, o que é ainda melhor, para um enfrentamento mais 

racionalizado de sua influência por parte do sentenciado, aprimorando a vivência 

individual. 

Neste cenário, não há como deixar de constatar uma valoração 

absolutamente compatível do exame criminológico para progressão de regime ou 

livramento condicional, justamente porque a admissão em fases mais brandas do 

cumprimento de pena se calçou fundamentalmente no êxito da chamada terapêutica 

criminal, para os que ainda utilizam tal terminologia. 

Imperiosa, então, a constatação de que a referida apreciação judicial da 

questão retrata com enorme clareza a utilização da avaliação na Execução Penal enquanto 

instrumento dedicado à individualização da pena. 

As conclusões em comento, todavia, não são extensíveis à concessão de 

progressão de regime ou de livramento condicional com fundamento em diagnóstico, por 

parte do exame criminológico, de perspectiva posterior ao cárcere, salvo em situação 

deveras específica e pontual. 

Com efeito, o citado diagnóstico apresenta nítida conotação projetiva, 

retratando perspectiva social futura absolutamente dissociada do delito e até mesmo da 

satisfatoriedade do comportamento no curso do cumprimento da pena. 

A diagnose em comento, apesar de importante sob o enfoque da 

reintegração social do apenado, não é o cerne do objeto do exame criminológico, 

enquanto prova referente aos fatores associados à prática de determinada conduta delitiva.  

Também a condição prisional favorável, conquanto possa ser sopesada 

como signo da satisfatoriedade do comportamento do sentenciado no curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, retrata circunstância puramente acessória da 
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diagnose criminal feita pelo exame criminológico, já que também foge ao escopo de 

identificação de fatores e sua associação à adoção da prática delitiva. 

A situação se revela ainda mais incompatível quando sopesadas as 

hipóteses de concessão da progressão ou do livramento com lastro em diagnósticos de 

participação positiva no exame, de inteligência mediana, de acompanhamento familiar e 

de implicação com o fato praticado, tendo em vista que, à margem de impertinentes com 

os requisitos subjetivos do sistema progressivo de cumprimento de pena, as referidas 

circunstâncias são valoradas a partir de prova que não se destina a tal fim. 

Impende sublinhar, sempre, que o objeto do exame criminológico, 

enquanto avaliação da Execução Penal, é a identificação dos fatores e circunstâncias que, 

incidentes quanto a determinado sujeito, estão associados à prática de conduta delitiva.  

Não se insere, destarte, nos objetivos do exame criminológico a 

identificação do comportamento atual do sentenciado ou mesmo sua perspectiva futura, 

salvo quanto à prognose criminal já debatida anteriormente, de maneira que decisões 

judiciais neste sentido carecem, ao menos em relação à citada avaliação, de validade 

científica. 

Assim, a valoração do exame criminológico a partir de diagnósticos de 

participação positiva no exame, condição prisional favorável, perspectiva posterior ao 

cárcere, acompanhamento familiar e implicação com o fato praticado fazem com que o 

respectivo laudo assuma, na verdade, a natureza de mero atestado comportamental, ao 

passo que, quanto à inteligência mediana, o exame criminológico se transforma em 

verdadeiro teste de inteligência. 

O estudo de campo revelou, portanto, que carecem de cientificidade, seja 

sob o enfoque da criminologia, seja em relação às prescrições processuais, determinadas 

valorações promovidas quanto ao exame criminológico para progressão de regime ou 

livramento condicional, exatamente como identificado no problema de pesquisa proposto. 

É justamente neste pormenor que o presente estudo objetiva atuar, 

estabelecendo, a partir da dogmática e dos referenciais teóricos adotados, diretriz que 

viabilize a correção da prática constatada na pesquisa de campo. 
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5.5.2. As decisões denegatórias e sua motivação vinculada ao exame 

criminológico 

 

Enquanto o tópico anterior se dedicou à análise dos resultados da pesquisa 

de campo sob a ótica das decisões concessivas de progressão de regime e de livramento 

condicional, o objeto do presente é a avaliação dos resultados da pesquisa de campo 

quanto às decisões denegatórias de direitos subjetivos com fundamento em exames 

criminológicos. 

No tópico presente, o propósito do estudo remonta à identificação e à 

apreciação das motivações que a pesquisa de campo constatou nas decisões denegatórias 

de progressão de regime ou de livramento condicional, de modo a constatar qual a 

valoração da referida avaliação no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Não há como deixar de constatar, desde já, que no referido ponto as 

questões são bem mais intrincadas, notadamente porque as decisões se fundam em 

motivação variada, de forma que, objetivando tornar mais clara a abordagem da matéria, 

cada um dos cenários passará a ser abordado em subitem específico: 

 

 

 

Antes, contudo, do ingresso em cada uma das hipóteses, cumpre destacada 

que nenhum dos exames da amostra e mesmo do universo revelou denegação de 

Motivação das decisões denegatórias

Características de execução do delito Quadro clínico do sentenciado

Condições sociais do sentenciado
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progressão de regime ou de livramento condicional com lastro em prognose de reiteração 

delitiva, até mesmo porque nenhum dos laudos atestou tal conclusão. 

Tal constatação afasta, desde já, o acerto da assertiva de parte da doutrina, 

no sentido de que o exame criminológico seria utilizado para, com base na prognose de 

reincidência, promover a negação a direitos subjetivos dos sentenciados, impondo aos 

mesmos um regime jurídico diferenciado e mais grave. 

 

a) Fundamentação vinculada ao quadro clínico do sentenciado 

A pesquisa de campo revelou dado substancialmente relevante, referente 

à constatação de que, das 72 hipóteses integrantes da amostra, 67 espécimes, o que 

corresponde a aproximados 93% do total, retratam o indeferimento de progressão de 

regime ou de livramento condicional com lastro em diagnóstico que reflete um quadro 

clínico do sentenciado. 

Tal quadro se verifica em relação ao indeferimento baseado em 

diagnóstico de ansiedade, agressividade, desequilíbrio emocional, desenvolvimento 

inadequado da personalidade, labilidade, intolerância a frustrações, egocentrismo, 

dissimulação, sugestionabilidade, frieza, campo psicológico limitado, afetividade 

superficial, sexualidade desajustada e dificuldade de adaptação social. 

Se, de um lado, a valoração do exame criminológico com fundamento em 

aspectos inerentes ao quadro clínico do sentenciado é mera consequência de ser esta a 

natureza da própria avaliação, de outra banda, não há como deixar de perceber que a 

apreciação de direito subjetivo à progressão de regime ou ao livramento condicional com 

arrimo em quadro clínico repercute, ao menos em tese, em risco de apreciação fundada 

em circunstância puramente subjetiva para fins de imposição de regime jurídico mais 

gravoso, consistente na manutenção em modalidade prisional mais rígida. 

Ora, sendo o exame criminológico um método de avaliação próprio da 

execução da pena privativa de liberdade que tem o propósito de associar fatores e 

circunstâncias, de natureza social e psicológica, incidentes em relação a determinado 

sujeito, e a prática de conduta definida como crime, se revela absolutamente fundada a 

valoração que, justamente a partir da referida associação, conclui pela inexistência de 

comportamento satisfatório à admissão em regime prisional mais brando. 

De outro lado, na hipótese de a valoração de determinadas circunstâncias 

clínicas para denegação de progressão de regime ou de livramento condicional inobservar 

a associação entre fatores e conduta indicada no exame criminológico, não há como se 
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possa deixar de constatar que o mesmo assumiu a condição de verdadeiro exame de 

personalidade. 

Neste contexto, não há como se possa legitimar a referida decisão, ante a 

verificação de que, baseando-se em exame criminológico apenas e tão somente para 

extrair caracteres da personalidade do indivíduo, sem qualquer relação com a conduta 

delitiva, valora características subjetivas para denegar a progressão de regime ou o 

livramento condicional, impondo assim regime prisional gravoso. 

Logo, se apura em relação às decisões denegatórias que, a par de se 

valerem de diagnósticos clínicos do exame criminológico, desvirtuam por completo o 

escopo da referida avaliação, tratando-a como se fosse exame de personalidade, 

justamente com o propósito de, abstraindo a associação entre determinados fatores e a 

incursão delitiva, definir a manutenção da segregação a partir de características 

puramente subjetivas do cidadão. 

É que, quanto às mesmas, há a eleição de características individuais 

consideradas prejudiciais à coletividade, as quais se prestam a justificar a perpetuação do 

cárcere, mediante denegação da progressão de regime e do livramento condicional, em 

nítida imposição de regime jurídico mais gravoso do que aquele aplicável aos demais 

cidadãos. 

Assim, não há como deixar de reconhecer que, na hipótese, está 

configurada atuação própria do Direito Penal do inimigo, mediante valoração do exame 

criminológico em descompasso com seu escopo e seu objeto. 

Noutro plano, o exame criminológico valorado com fundamento em 

caracteres próprios da associação entre a conduta delitiva e os fatores identificados como 

influentes na conduta, se presta justamente à verificação de que fator relevante para a 

incursão delitiva, conforme diagnóstico criminológico, ainda se verifica presente, ou não, 

apesar da atuação do Estado dirigida à reintegração no curso da pena privativa de 

liberdade. 

No pormenor, então, têm-se justamente uma adaptação das condições de 

cumprimento da pena privativa de liberdade à individualidade do sujeito, mediante 

denegação da progressão, notadamente porque identificada a resistência de fator 

associado à prática delitiva, mesmo após o período de encarceramento. 

Afigura-se viável, então, ao menos em tese, uma modulação do sistema 

progressivo que restrinja, ainda que provisoriamente, o resgate da liberdade em virtude 

de um reconhecimento da insatisfatoriedade do comportamento. 
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Interessante o registro de que a apreciação da satisfatoriedade do 

comportamento na espécie transcende à pura existência, ou não, de registro de falta 

disciplinar, notadamente porque se funda na própria essência do regime progressivo 

frente à identificação de que fatores associados à prática do delito por determinado sujeito 

se mantém presentes mesmo após o cárcere. 

A atuação do Judiciário encontra amparo, aqui, especificamente na 

individualização da pena na fase executiva. 

É certo, entrementes, que a postergação do resgate à liberdade não apenas 

não poderá ser indefinida, até mesmo em razão da vigência da limitação objetiva da pena, 

assim como haverá de considerar outros tantos fatores na sistemática própria do regime 

progressivo, tais como a realização de exame criminológico de entrada e a apresentação 

dos relatórios periódicos da Comissão Técnica de Classificação. 

Não há dúvidas de que, ao reconhecer a persistência de fatores associados 

à prática delitiva, mesmo após o encarceramento, o Judiciário haveria de inferir se tal 

quadro decorre especificamente do comportamento do sentenciado, viabilizando 

julgamento de inobservância ao requisito subjetivo à progressão, ou, ao contrário, se é 

consequência da incúria do Poder Público relativamente aos deveres inerentes à custódia.  

A pesquisa de campo revelou, na prática, as 2 hipóteses na amostra 

integrante do recorte metodológico. 

Em primeiro plano, se pode citar o exame registrado sob o n.º 1493 no 

sistema de aleatoriedade. 

Na mencionada hipótese, foi submetido a avaliação sentenciado 

condenado pela prática de atentado violento ao pudor, tendo sido diagnosticado o seguinte 

quadro social: “turbulência no núcleo familiar de origem, registro delitivo anterior, 

evasão escolar, histórico de uso de entorpecentes, acompanhamento familiar”. Já o 

diagnóstico psicológico foi de “dificuldade de adaptação social, inteligência mediana, 

afetividade superficial, desequilíbrio emocional, desenvolvimento inadequado da 

personalidade e perspectiva posterior ao cárcere”. 

Ante tal diagnóstico, o exame criminológico concluiu que estiveram 

associados à prática da conduta delitiva os seguintes fatores: ambiente criminógeno, 

egocentrismo, motivação egoística para o delito e dificuldade de adaptação social. 

Ao apreciar a progressão de regime do referido sentenciado, foi invocada 

justamente a dificuldade de adaptação social, fator diagnosticado cientificamente como 
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associado à prática da conduta delitiva, como motivação para o indeferimento da 

progressão ao regime semiaberto. 

Tal exame, atinente à manutenção de fatores associados à prática delitiva 

ao tempo da apreciação da progressão de regime ou do livramento condicional, revela a 

absoluta adequação da apreciação da satisfatoriedade do comportamento do sentenciado, 

enquanto requisito subjetivo à admissão em regime mais brando. 

Não há dúvida, destarte, que aqui o exame criminológico se prestou 

validamente à individualização da pena, enquanto ferramenta eficiente à identificação dos 

requisitos subjetivos à progressão de regime prisional. 

Idêntica conclusão não é extensível, todavia, à hipótese configurada no 

caso n.º 1440 da amostra, colhida aleatoriamente dentre tantas outras situações de mesmo 

tratamento jurídico à questão. 

Na situação referida, foi submetido a exame criminológico sentenciado 

condenado em razão da prática de tortura. 

O diagnóstico social foi de “núcleo familiar fragmentado, evasão escolar, 

condição prisional favorável e registro delitivo anterior”, ao passo que o diagnóstico 

psicológico foi de “desenvolvimento inadequado da personalidade e labilidade”. 

Nesta quadra, o laudo atestou como fator associado à prática da conduta 

delitiva a dificuldade de adaptação social. A decisão judicial, todavia, foi de 

indeferimento da progressão de regime ao semiaberto em virtude do desenvolvimento 

inadequado da personalidade. 

Ora, o desenvolvimento inadequado da personalidade, conquanto tenha 

sido diagnosticado pelo exame criminológico, não foi identificado como fator associado 

à incursão delitiva, de maneira que, ao menos sob efeito imediato, não é objeto da 

abordagem estatal perpetrada a partir do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Noutras palavras, a referida característica de personalidade do sujeito não 

é objeto da terapêutica penitenciária, para os que ainda se utilizam do referido termo, de 

forma que sua configuração ao tempo da apreciação da progressão de regime, que assume 

caráter nitidamente de aferição da personalidade pura e simples, é completamente 

dissociada do comportamento ao tempo do cumprimento da pena. 

Assim, a eleição de determinada característica individual para vedação ao 

gozo do direito subjetivo à progressão, especificamente se dissociada da conduta 

criminosa, se reveste, inevitavelmente, de ferramenta à introdução do Direito Penal do 

inimigo na atividade judiciária. 
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Nesta toada, a situação assume foros ainda mais graves em relação ao 

desvirtuamento do exame criminológico quando se infere que a característica invocada 

para fins de vedar o acesso aos regimes mais amenos é daquelas que, por sua própria 

essência, não comporta alteração a partir da postura futura do indivíduo, notadamente por 

sua perenidade. 

Por exemplo, considerando que a personalidade é atributo do indivíduo 

que é cunhado a partir de certas características estáveis, moldáveis ao tempo da primeira 

infância, às quais se somam as experiências e vivências da vida, não há como deixar de 

constatar que, em certo grau, eventuais deficiências no desenvolvimento da personalidade 

serão perenes na vida do cidadão. 

Quem teve sua personalidade deficientemente formada, especialmente ao 

tempo da infância, não deixará jamais de ostentar tal característica, conquanto possa, 

ainda assim, evoluir frente às vivências e experiências da vida. 

Destarte, se a valoração de características da personalidade desvinculadas 

da prática delitiva configura exercício indevido do Direito Penal do inimigo, fundar o 

mencionado julgamento em dotações estáveis do sujeito haveria necessariamente de 

conduzir à conclusão, insustentável, de que determinados indivíduos jamais estariam 

aptos ao resgate da liberdade. 

Pertinente destacar que o equívoco na valoração da prova não significa 

necessariamente a existência de direito subjetivo à progressão, eis que tal apreciação 

transcende aos limites do presente estudo, conquanto represente conclusão de que o 

exame das provas produzidas apresentou inadequação frente o ordenamento. 

A questão mais complexa, porém, remonta à conclusão alcançada pelo juiz 

a partir da diagnose de quadro clínico importante e associado à prática do fato delitivo, 

eis que sua pura presença ao tempo da progressão de regime não poderá, por si só, 

conduzir à denegação de direitos subjetivos. 

Com efeito, a dita diagnose deverá ser lida à luz da evolução do 

sentenciado no curso do encarceramento, em cotejo com a ocorrência de faltas 

disciplinares e com as demais conclusões do corpo técnico, sobretudo porque o processo 

de formação da personalidade, de regra, não observa evolução linear e uniforme, além de 

se prolongar consideravelmente no tempo. 

Neste contexto, se determinada características (v.g. desenvolvimento 

inadequado da personalidade) esteve associada à prática do fato e se revela presente, 

ainda, na diagnose do exame criminológico para progressão de regime, tal circunstância 
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por si só não justificará a manutenção no regime mais grave se o restante do diagnóstico, 

integrado inclusive pelos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, e o 

comportamento carcerário retratarem suficiente evolução prisional. 

É justamente este o motivo pelo qual, em relação às decisões concessivas 

com lastro em exame criminológico, prevalece motivação vinculada aos efeitos benéficos 

do aprisionamento do agente como aquela valorada mais vezes pelo Judiciário. 

Não se descura, contudo, de reconhecer que, a despeito desta constatação, 

não é viável definir sob aspecto dogmático um cálculo ou mesmo uma regra de 

ponderação que deva ser observada, de forma que cada valoração haverá de ser controlada 

e, sobretudo, legitimada pelo dogma do livre convencimento motivado. 

Possível afirmar, assim, a partir da pesquisa de campo, que a imensa 

maioria das decisões denegatórias com base em exames criminológicos está lastreada em 

diagnóstico acerca do quadro clínico do sentenciado, circunstância que, de um lado, pode 

retratar aplicação legítima de instrumento à individualização da pena na fase executória 

quando calcada em fator associado à prática delitiva, mas, de outra banda, incorrerá em 

aplicação indevida do Direito Penal do inimigo quando reflete o uso do exame 

criminológico como teste de personalidade para, independentemente de uma relação 

direta com a conduta criminosa, utilizar determinadas características da psique para 

denegar o gozo de direitos subjetivos. 

A quantificação da ocorrência revela dado importante. 

Se é verdade que o estudo de campo retratou a excepcionalidade de 

motivação vinculada ao exame criminológico para a denegação de direitos subjetivos, 

também é verdade que, quando fundada no quadro clínico do sentenciado, 60% das 

decisões194 promovem valoração que não observa a necessária associação entre 

diagnósticos e prática de conduta infracional, malversando completamente o objeto do 

exame criminológico e incorrendo invariavelmente nesta hipótese em Direito Penal do 

inimigo, mediante leitura da avaliação como exame de personalidade que se presta à 

imposição de regime jurídico diferenciado. 

Neste pormenor, a valoração judiciária retoma a política alemã de 

segregação de indesejáveis, em contexto ainda mais grave, seja em razão da evolução 

atual da Criminologia, seja por conta da falta de previsão legal legitimadora, ao menos 

em tese. 

                                                           
194 A ocorrência se verificou em 18 exemplares do universo, representado por 30 casos. 
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O referido desvio não apenas destaca o problema de pesquisa identificado 

como, principalmente, acaba por ratificar grande parte das críticas opostas ao exame 

criminológico, não por seus aspectos ontológicos, é verdade, mas em virtude da valoração 

quanto a eles promovida. 

 

b) Fundamentação vinculada aos caracteres sociais 

Percentual muito menor é aquele de decisões denegatórias fundadas em 

caracteres sociais do sentenciado, tendo em vista que, no total de 72 casos, apenas 4 deles, 

que representam cerca de 5,5%, tiveram sua motivação vinculada à drogadição ou à 

vulnerabilidade do sujeito encarcerado, enquanto caracteres sociais do cidadão. 

Também nesta hipótese a apreciação da pesquisa de campo revelou uma 

valoração do exame criminológico absolutamente divorciada de seu escopo, tendo em 

vista a constatação da invocação de motivos sem qualquer relação com a prática do fato 

delitivo. 

A referida constatação se percebe, por exemplo, no exame registrado no 

sistema de aleatoriedade n.º 384, tendo em vista a invocação, dentre outros fundamentos, 

da vulnerabilidade do indivíduo enquanto motivo para o indeferimento da progressão ao 

regime semiaberto, sem que a indigitada circunstância tenha sido identificada 

cientificamente como fator associado à incursão criminosa.  

Não há como deixar de constatar que tal valoração reflete nova aplicação 

do Direito Penal do inimigo, uma vez mais mediante a invocação de diagnóstico social 

da avaliação, em completa desconsideração da natureza do exame criminológico, com o 

propósito de impor regime jurídico mais grave a determinados grupos de sujeitos. 

A gravidade de tal constatação acaba, noutro plano, por destacar sua 

excepcionalidade, ante a verificação de que, em um universo de 323 casos, apenas em 4 

deles foram invocados pelo Poder Judiciário elementos atinentes às condições sociais do 

apenado para fins de denegação de progressão de regime ou de livramento condicional, o 

que corresponde a índice de 1,23%. 

Não há dúvida de que, atingindo um único cidadão, a referida valoração 

judicial padece de inescondível gravidade, entretanto, ainda assim, não se pode deixar de 

constatar que a pequena extensão de sua ocorrência, em percentual estatístico muito 

pouco expressivo, acaba por ratificar o acerto da maior parte das decisões. 

 



  

 286 

c) Fundamentação vinculada às circunstâncias do delito 

Uma parcela pouco representativa do estudo de campo revelou que em 1 

caso a denegação da progressão de regime baseou-se nas características referentes à forma 

de execução do fato delitivo. 

O fato, todavia, demanda esclarecimentos mais aprofundados. 

As circunstâncias referentes à forma de execução do fato delitivo, por si 

só, retratam elementares devidamente sopesadas na fase judiciária de fixação da pena 

privativa de liberdade, nos moldes do art. 59 do Código Penal. 

Neste sentido, as mencionadas circunstâncias se revelam irrelevantes à 

apreciação comportamental referente ao cumprimento da pena privativa de liberdade, o 

que vem conduzindo, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO 

CONCEDIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 

ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 

Com a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela 

Lei n.º 10.792/03, para a progressão de regime prisional basta atestado 

de bom comportamento carcerário, salvo quando o magistrado, com 

base nas peculiaridades concretas do caso, exigir a realização de exame 

criminológico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 

A necessidade do exame criminológico não pode ser justificada apenas 

com base na gravidade em abstrato do delito, devendo haver, na decisão 

que a requer, demonstração, com base em dados concretos obtidos 

durante a execução da pena, de que referida perícia se faz mister ao 

processo de ressocialização do sentenciado. 

"Se o Magistrado singular não considerou necessário o exame 

criminológico, entendendo presentes os requisitos indispensáveis à 

progressão de regime, não pode o Tribunal a quo condicionar a 

concessão do benefício justamente à realização do referido exame". 

(STJ, HC 60181/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 

05/02/2007.) 

Ordem concedida para restabelecer a decisão monocrática que deferiu 

a progressão do Paciente para o regime prisional aberto. 

(STJ, HC 134967/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 01/02/2010) 

 

A despeito destas assertivas, não há como não constatar que a forma de 

execução da conduta delitiva é circunstância absolutamente relevante para a perícia 

criminológica, especialmente para o exame criminológico, notadamente por consistir 

elementos importantes na identificação dos fatores associados à prática da conduta 

delitiva. 
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Neste diapasão, por si só, a forma de execução da conduta perpetrada não 

retrata elemento pertinente à aferição do comportamento do sentenciado no curso do 

cumprimento da pena, porém, os métodos empregados podem representar importantes 

signos quanto à personalidade do indivíduo, o que apresenta relevantes efeitos no âmbito 

da sanção penal. 

Destarte, isoladamente consideradas, as circunstâncias de execução do 

delito não retratam fato pertinente à aferição do requisito subjetivo à progressão de 

regime, entretanto, quando se prestarem à identificação de caracteres da personalidade do 

sentenciado, a valoração das respectivas características assume inegável importância para 

a individualização da pena, notadamente porque diretamente associadas com a prática da 

conduta delitiva. 

Tal questão foi objeto de extenso debate em tópico próprio. 

Na hipótese integrante da amostra, porém, a necessária vinculação entre 

diagnóstico criminológico e a prática do fato criminoso não restou observada, 

especificamente porque as circunstâncias relativas à prática do fato foram sopesadas por 

si só, isoladamente consideradas, e não como elementos para a aferição de quadro clínico 

relevante. 

Aqui, uma vez mais, não há como deixar de perceber o equívoco da 

valoração, agora muito mais no enfoque do bis in idem, eis que as circunstâncias da 

prática do fato foram devidamente aquilatadas ao tempo da fixação da pena. 

A questão que se coloca, a partir de então, é o ingresso no último grande 

vetor do presente estudo, referente à valoração da prova no Processo Penal e, de modo 

mais específico, do exame criminológico na execução da pena privativa de liberdade, o 

que permitirá uma abordagem sólida quanto ao objeto de pesquisa proposto.  
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6. Resultados da pesquisa de campo e as objeções doutrinárias ao exame 

criminológico – uma confrontação analítica 
 

No tópico anterior, o presente estudo se dedicou a extrair conclusões da 

pesquisa de campo realizada, o que permitiu o detalhamento da valoração que, de fato, o 

Poder Judiciário faz em relação ao exame criminológico quando promove a apreciação 

da progressão de regime e do livramento condicional. 

Já o presente tópico tem por escopo confrontar, seja à luz dos resultados 

extraídos da pesquisa de campo, seja no enfoque dogmático propriamente dito, as 

inúmeras objeções que são extensamente opostas, especificamente por parcela da 

doutrina, à utilização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à 

progressão de regime e ao livramento condicional. 

Um primeiro registro que há de ser feito remonta à percepção de que as 

críticas ao exame criminológico são lugar comum na imensa maioria da doutrina, 

conquanto deva ser reconhecido que raramente são identificados estudos que apreciem a 

citada prova na Execução Penal e seu respectivo regime jurídico com alguma isenção. 

Muitos são os estudos que se dedicam a impugnar a utilização do exame 

criminológico para tal propósito, conquanto seus argumentos não apresentem grandes 

variações, de modo que é possível concluir que, neste pormenor, afigura-se viável a 

confrontação da quase totalidade das objeções suscitadas à valoração judicial do exame 

criminológico. 

Inicialmente, é comum a referência ao exame criminológico como “perícia 

que busca aferir a personalidade e periculosidade do preso e prever se ele voltará a 

delinquir”, de forma a concluir acerca de sua aptidão “para retomar à vida em sociedade” 

(ALEIXO & PENIDO, 2017, p. 3). 

A partir daí, se atribui invalidade à valoração judiciária do exame 

criminológico eis que o mesmo seria medida “autoritária devido às concepções 

naturalistas em relação ao sujeito autor do fato criminoso” (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 6).  

As impropriedades das objeções são diversas, começando pela assertiva 

de que o exame criminológico objetiva aferir personalidade e periculosidade do preso. 

Ora, tanto o exame criminológico não tem o escopo de aferir, como dito, 

a personalidade do sentenciado que a própria Lei de Execução Penal estabeleceu, no 
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Capítulo I de seu Título II, a classificação conforme antecedentes e personalidade, esta a 

ser aferida, dentre outras providências, pelo exame criminológico de entrada. 

É evidente, destarte, que a aferição da personalidade não coincide com o 

objeto do exame criminológico para progressão de regime. 

Não fosse este motivo suficiente à rejeição do argumento, o item 34 da 

Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal refuta, claramente, a confusão feita entre 

o exame de personalidade e o escopo do exame criminológico: 

 

34. O Projeto distingue o exame criminológico do exame da 

personalidade como a espécie do gênero. O primeiro parte do binômio 

delito-delinqüente, numa interação de causa e efeito, tendo como 

objetivo a investigação médica, psicológica e social, como reclamavam 

os pioneiros da Criminologia. O segundo consiste no inquérito sobre o 

agente para além do crime cometido. Constitui tarefa exigida em todo 

curso do procedimento criminal e não apenas elemento característico 

da execução da pena ou da medida de segurança. Diferem também 

quanto ao método esses dois tipos de análise, sendo o exame de 

personalidade submetido a esquemas técnicos de maior profundidade 

nos campos morfológico, funcional e psíquico, como recomendam os 

mais prestigiados especialistas, entre eles Di Tullio ("Principi di 

criminologia generale e clinica", Roma, V ed., págs. 213 e seguintes). 

 

O citado dispositivo legal detalha, com veemência, o objeto do exame 

criminológico, detidamente descrito em item anterior, consistente na aferição das 

circunstâncias sociais e psicológicas associadas à prática da conduta delitiva por 

determinado sujeito, o que nem de longe se confunde com eventual exame de aptidão à 

vida em liberdade. 

Logo, não reside na citada avaliação qualquer caráter naturalístico, assim 

como não se verifica viés autoritário, já que se trata de prova produzida como qualquer 

outra. 

Nesta toada de colocação das coisas, afigura-se incontornável a conclusão 

da improcedência da crítica segundo a qual o exame criminológico não poderia ser 

adequadamente fundamentado ante as deficiências do sistema prisional brasileiro: 

 

Os laudos não podem ser bem fundamentados e cientificamente 

desenvolvidos, já que, se assim procedessem, iriam expor a podridão da 

execução penal: iriam relatar, por exemplo que se o preso não teve 

acompanhamento psicossocial desde o início da execução (e continuará 

não tendo até o final), não se poderia condicionar a progressão de 

regime a esse acompanhamento. Iriam lembrar que é normal que, num 

ambiente carcerário, as pessoas não tenham muita esperança sobre seu 

futuro, é normal que, nesta amargura (SCHMIDT, 2004, p. 3). 
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O pormenor revela com muita veemência a impropriedade das críticas. 

É nítido que o exame jamais abarcará as referidas questões por uma razão 

muito simples, singela mesmo, as condições da pena, a despeito de permearem muitas 

das conclusões do diagnóstico e mesmo do prognóstico, transcendem aos propósitos do 

exame criminológico. 

As particularidades referidas por Andrei Zenkner Schmidt tangenciam 

muito diretamente, a propósito, os relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, 

cuja valoração judicial para fins de progressão de regime e de livramento condicional 

ocorre em cerca de 5% dos casos, o que revela, sob mais este enfoque, a impropriedade 

das críticas. 

O exame criterioso das críticas em questão atesta, inequivocamente, 

confusão estabelecida pela doutrina no tocante às avaliações realizadas na execução 

penal, eis que suas modalidades são, diversas vezes, tratas de modo absolutamente 

indistinto, como se fossem a mesma coisa, a despeito de suas particularidades de escopo 

e de metodologia. 

Tanto assim que, em outra crítica, Andrei Zenkner Schmidt afirma que os 

exames criminológicos: 

 

Deveriam ser formulados por peritos que acompanharam de perto o 

preso durante a execução da pena, dando acompanhamento 

psicossocial. Deveria ser formulado a partir de parâmetros científicos, 

não se deixando influenciar por aspectos emocionais. Na prática, o 

contrário: o curso dos laudos é tão leigo quanto a conversa de duas 

pessoas comuns que assistem ao Programa do Ratinho (SCHMIDT, p. 

2) 

 

Os técnicos que acompanham o cotidiano da execução da pena privativa 

de liberdade são, em poucos termos, os encarregados do atendimento nas unidades 

prisionais, de maneira que aos mesmos cabe a elaboração dos relatórios das Comissões 

Técnicas de Classificação, jamais lhes podendo ser atribuída a elaboração da perícia 

consistente no exame criminológico, sobretudo em razão das limitações éticas aplicáveis 

à espécie. 

Com efeito, carece evidentemente de isenção para funcionar como perito 

em exame criminológico o técnico que acompanha o cotidiano do sujeito encarcerado no 

cotidiano da vida prisional. 
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Assim, diversamente do que afirmado, as condições concretas da execução 

da pena privativa de liberdade, às quais se atribui a indistinta pecha de podridão, têm sido 

gradativamente avaliadas no exame da progressão de regime e do livramento condicional.  

Tais constatações fazem ruir, ainda e por consequência, a afirmação de que 

o exame criminológico tenha o propósito de aferir a periculosidade do agente e sua 

eventual propensão delitiva, sobretudo porque, quanto ao primeiro aspecto, a noção de 

periculosidade está, por força da adoção do modelo do duplo binário, atrelada ao 

diagnóstico de inimputabilidade, que é ontologicamente incompatível com a própria ideia 

de pena privativa de liberdade195. 

Noutro plano, a aferição pelo exame da relação de causalidade entre 

circunstâncias diagnosticadas e incursão criminal não retrata qualquer viés autoritário ou 

naturalista acerca do sujeito, já que, na verdade, ao identificar os referidos fatores de 

influência da avaliação, se presta ao direcionamento da abordagem estatal voltada, ao 

menos em tese, à reintegração social do apenado. 

A maior comprovação das referidas assertivas, que acabam por 

desautorizar as objeções suscitadas ao exame criminológico, remonta à constatação de 

que, a teor da pesquisa de campo realizada, somente em 9,9% da amostra o exame 

criminológico induz ao indeferimento de progressão de regime ou de livramento 

condicional. 

Não bastasse isso, em 91% das situações de indeferimento de direitos 

subjetivos com fundamento nos exames criminológicos, a respectiva fundamentação 

judicial se vale de elementos do diagnóstico criminológico de natureza momentânea e 

comportamental, os quais são absolutamente mais eficientes do que o atestado de 

inexistência de falta disciplinar homologada na demonstração da satisfatoriedade, ou não, 

do comportamento do sentenciado na execução da pena privativa de liberdade. 

Afastando qualquer discussão acerca deste enfoque das críticas, assume 

inegável importância a constatação de que não se verificou um único exemplar da amostra 

em que a denegação da progressão de regime ou do livramento condicional tenha ocorrido 

em virtude de prognóstico de reiteração delitiva, até mesmo porque em nenhum dos 

integrantes do universo examinado se constatou a afirmação peremptória de tal sorte de 

prognose por parte do corpo técnico. 

                                                           
195 Com sua autoridade, Alvino Augusto de Sá é mais incisivo em relação à crítica: “absurdo é confundir 

exame criminológico com exame de sanidade mental e parecer de cessação de periculosidade” (SÁ, 2011, 

p. 213).  
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Tais constatações afastam, ainda, as críticas de que, valorados 

judicialmente, os exames criminológicos não justificariam a “negação de direitos” já que 

teria “como mérito probabilidades” incompatíveis com a presunção constitucional de 

inocência (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 6). 

Neste pormenor, a propósito, não há como deixar de constatar a nítida 

coloração ideológica da objeção. 

Com efeito, ao detalhar os baixíssimos índices de decisões judiciais que 

denegam progressão de regime e livramento condicional com base em conclusões 

aferidas do exame criminológico, inferiores a 10% da amostra, e ao revelar que, nestas 

hipóteses, a decisão judicial está em 91% dos casos calcada em diagnósticos 

comportamentais do sentenciado, a pesquisa de campo levada a efeito desqualificou as 

críticas em exame. 

Outras críticas ao exame criminológico e sua valoração probatória na 

execução da pena privativa de liberdade tangencia ao argumento de que “toda e qualquer 

avaliação sobre a personalidade de alguém é inquisitiva, visto estabelecer juízos sobre a 

interioridade do agente” (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 6). 

Ora, à margem de não ser avaliação acerca da personalidade do sujeito, 

como já detalhado, o exame criminológico não interfere na intimidade do examinado, 

referida na objeção como interioridade, eis que, ao estar fundada na relação de 

causalidade delito-delinquente, como referido na Exposição de Motivos da Lei de 

Execução Penal, é baseada essencialmente na avaliação de fatores externos que influem 

na construção da personalidade e nas condutas do agente. 

Não bastasse isso, enquanto meio de prova de natureza pericial, é sempre 

de se destacar que a valoração judicial de eventual recusa do sentenciado de se submeter 

a exame criminológico jamais poderá lhe ser desfavorável em razão do dogma da não 

auto-imputação. 

Quanto ao tema, a propósito, é peremptória a resposta de Alvino Augusto 

de Sá: 

 

Invadir significa entrar sem autorização. Nenhum preso é obrigado a se 

submeter ao exame criminológico. Se ele não é avisado disso ou se ele 

não é avisado de que o que ele disser ou fizer poderá ser usado a seu 

desfavor, é um erro de prática, e não da natureza do exame. Dizer que, 

caso ele não aceite se submeter, isso será utilizado pelo técnico como 

argumento contra a concessão do benefício é fazer uma crítica contra 

um tipo de prática, e é esse tipo de prática que deve ser combatida (SÁ, 

2011, p. 214). 



  

 293 

 

Prossegue parcela considerável da doutrina sustentando, ainda, que o 

exame criminológico consistiria em perícia inválida tendo em vista a inexistência de 

“possibilidades de concreta refutação das hipóteses probatórias”, premissa fundamental 

do sistema acusatório garantista, já que a decisão judicial de apreciação da prova seria 

“inverificável e impossível de ser contestada” (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 6). 

O equívoco na fixação da premissa, consistente na concepção do exame 

criminológico como elemento de aferição de probabilidade de reiteração delitiva, acaba 

por contaminar todo o exame realizado, eis que constitui verdadeiro silogismo. 

Tendo em vista que não tem o escopo de identificar perspectiva de 

reiteração delitiva, mas sim associar fatores influentes na incursão delitiva por parte de 

determinado sujeito, o exame criminológico é passível de refutação concreta das 

hipóteses probatórias, eis que consistente em exame retrospectivo da personalidade do 

sujeito, em todas as suas facetas, ao tempo do crime. 

Assim, amplamente viável a confrontação e, sobretudo, a apresentação de 

contra-prova acerca de cada uma das conclusões e diagnósticos encampados pelo corpo 

técnico na realização do exame criminológico. 

Aliás, é dado às partes, inclusive, formular quesitos para resposta pelos 

técnicos, o que lhes permite apontar e, sobretudo, destacar os aspectos da personalidade 

do sujeito que sejam mais favoráveis à sustentação de sua posição processual. 

Sob este enfoque, ademais, fica afastada a procedência de outra objeção 

comum ao exame criminológico, no sentido de sua incompatibilidade com o devido 

processo legal eis que destituído de “qualquer possibilidade de contraditório” 

(GUINDANI, 2003, p. 137). 

São muito comuns, ainda, críticas ao exame criminológico no sentido de 

que sua valoração na Execução Penal “implica reducionismo biológico”, em retrocesso 

“aos conceitos lombrosianos de propensão ao delito, causas de delinquência e 

personalidade voltada para o crime”, de maneira que a função do juiz ficaria “reduzida a 

acolher os laudos”, o que “legitima o discurso da psiquiatria” (GUINDANI, 2003, p. 137). 

Assim, estaria consumada a “substituição do Direito Penal do fato pelo 

Direito Penal do autor” (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 7), especialmente com a permissão 

do “prolongamento do encarceramento e a neutralização do indesejável” (ALEIXO & 

PENIDO, 2017, p. 3). 
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Uma vez mais, a crítica se funda em silogismo insustentável tendo em 

vista, de um lado, que eventual propensão para a prática de outros delitos não deve e, 

como visto na pesquisa de campo, de fato não é valorado para fins de progressão de 

regime e de livramento condicional, assim como, de outra banda, em 91% das hipóteses 

sua valoração está atrelada à aferição do comportamento do sentenciado, nos exatos 

moldes da legislação de regência. 

A despeito disso, deve ser reconhecida a procedência, ainda que 

meramente indiciada na pesquisa de campo, da crítica segundo a qual, no tocante ao 

processamento das progressões de regime prisional e de livramento condicional, o exame 

criminológico é “um requisito protelatório para a decisão judicial” (ALEIXO & 

PENIDO, 2017, p. 3). 

O exame de campo logrou identificar que em mais de 40% da amostra, a 

despeito de determinada a realização do exame criminológico para fins de progressão de 

regime ou livramento condicional, o Judiciário abstrai integralmente suas conclusões na 

apreciação dos mencionados direitos subjetivos. 

Não há dúvidas de que, nestas hipóteses, há uma postergação da apreciação 

e eventual concessão do direito subjetivo, prorrogando a condição de encarceramento do 

cidadão. 

Conquanto transcenda ao escopo do presente estudo, a pesquisa de campo 

conseguiu indiciar que a referida ocorrência remonta a uma expectativa, indevida é 

verdade, mas identificada em várias circunstâncias, por parte do Judiciário, de que a prova 

técnica afirme a presença ou ausência de tendência de reiteração delitiva por parte do 

sentenciado. 

A citada expectativa, a propósito, pode ser inclusive atribuída à posição 

sustentada por parcela considerável da doutrina, notadamente porque as críticas ao exame 

criminológico na Execução Penal são lugar comum na dogmática nacional. 

Tal expectativa, indiciada por vários sinais, comporta todas as críticas e 

objeções, aqui debatidas, acerca do exame criminológico no cumprimento da pena 

privativa de liberdade, as quais, consoante apurado, não correspondem necessariamente 

aos resultados extraídos da maior parte da amostra. 

Conforme é possível inferir, então, as objeções suscitadas ao exame 

criminológico não procedem, tanto no enfoque dogmático, quanto no âmbito da pesquisa 

de campo levada a efeito. 
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Alvino Augusto de Sá detalha, entretanto, o que denomina de problemas 

realmente sérios do exame criminológico, consistentes na aferição sobre se “as 

características psicológicas apontadas no atual exame estavam presentes quando da 

prática criminosa” e na confirmação de que “foram fatores psicológicos motivadores do 

crime” (SÁ, 2011, p. 216). 

Quanto ao primeiro aspecto, não há como deixar de constatar que grande 

parte dos diagnósticos mais comuns nos exames criminológicos podem decorrer também 

dos efeitos inerentes ao cárcere, tal como se verifica por exemplo no egocentrismo, na 

dissimulação, no maniqueísmo prisional, no rompimento de vínculos familiares e na falta 

de perspectiva futura, dentre outras. 

Destarte, apesar da cientificidade dos métodos do exame criminológico, é 

induvidosamente muito complexa, quiçá inviável, a definição de uma data exata de 

configuração da circunstância diagnosticada na vida do sujeito, hábil à distinção acerca 

do marco temporal de sua incidência ser anterior ou não ao encarceramento. 

Nesta senda, contudo, Alvino Augusto de Sá detalha um outro aspecto dos 

problemas inerentes à valoração do exame criminológico para fins de progressão de 

regime prisional, conquanto a pesquisa de campo não tenha identificado sua ocorrência, 

consistente no indeferimento de direitos subjetivos aos apenados com lastro em 

características que, conquanto identificadas validamente, possam decorrer da própria 

condição de encarceramento, tal como se daria na estereotipia de pensamento e na 

dificuldade de elaboração de planos futuros (SÁ, 2011, p. 216). 

A despeito de não haver sido identificada tal ocorrência na pesquisa de 

campo, conforme consignado, não se pode deixar de reconhecer a procedência do 

argumento e a potencialidade de sua influência na valoração do exame criminológico para 

fins de progressão de regime e livramento condicional. 

A solução, na espécie, remontaria basicamente a 2 medidas atribuíveis ao 

Judiciário: a primeira, consistente em exercício mais rigoroso do controle de legalidade 

da execução da pena privativa de liberdade, mediante fiscalização e, constatada a 

omissão, na determinação de realização de exame criminológico de entrada, já que a este 

tempo haveriam de ser menores os efeitos do encarceramento em relação ao sentenciado; 

e a segunda, representada pelo gradativo aumento da importância dos relatórios das 

Comissões Técnicas de Classificação na apreciação judiciária da progressão de regime e 

do livramento condicional, tendo em vista que, por alcançar o dia-a-dia da vida prisional, 
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são avaliações dotadas de maior eficiência na identificação da evolução do sujeito 

encarcerado. 

Sobre as medidas propostas, não há como deixar de frisar que a pesquisa 

de campo detalhou omissão do Judiciário no controle da realização dos exames 

criminológicos de entrada mas, noutro sentido, logrou comprovar o gradativo aumento 

de importância da avaliação das Comissões Técnicas de Classificação no julgamento das 

progressões de regime e dos livramentos condicionais. 

No segundo enfoque, referente à confirmação da associação feita pelo 

exame criminológico entre fatores psicológicos e a conduta delitiva, uma vez mais a 

crítica de Alvino Augusto de Sá é relevante, conquanto sua solução esteja atrelada 

fundamentalmente à exatidão e à correção do manejo dos instrumentos próprios das 

ciências que integram a multidisciplinariedade da avaliação. 

A referida circunstância, a despeito de relevante, é marcante em todas as 

modalidades de provas técnicas, de maneira que não retratam risco de invalidade inerente 

ao exame criminológico. 

Outro aspecto sério quanto aos exames criminológicos para fins de 

progressão de regime e livramento condicional, também apontado por Alvino Augusto de 

Sá, se refere à condução do diagnóstico por parte do corpo técnico: 

 

É o risco de que os técnicos dêem às características negativas de seu 

examinando um realce maior, comparativamente com as positivas, sem 

se preocuparem, contudo, por saber se as tais características negativas 

teriam sido motivadoras do crime. Na medida em que essa associação 

deixa de ser objeto de preocupação, o exame deixa de ser criminológico 

para ser unicamente de personalidade e do histórico pessoal do preso 

(SÁ, 2011, p. 217). 

 

Como bem detalhado pelo Professor da Universidade de São Paulo, tal 

forma de condução do exame criminológico resvalaria, invariavelmente, na configuração 

de uma avaliação técnica sob o formado de Direito Penal do inimigo, tendo em vista que 

as características do indivíduo passam a causar restrições a direitos seus por sua própria 

existência, e não por imprescindível associação à conduta criminosa. 

As palavras de Alvino Augusto de Sá detalham muito precisamente a 

questão trazida em seus estudos: 

 

Suponha-se, por exemplo, a seguinte síntese de dados, muito frequentes 
em exame criminológico: examinando proveniente de lar 

desestruturado e desagregado, desadaptação escolar, passagens por 

instituições correicionais, traços de agressividade, tendência ao 
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comando e liderança, ambição, perspectiva de futuro vaga e 

inconscistente ou não condizente com sua situação real. Diante de tal 

quadro, muito provavelmente o prognóstico não seria nada favorável e 

a conclusão da justiça seria pelo indeferimento do benefício. Entretanto, 

quem tem esse passado acima descrito sempre o terá, já que o passado 

é irrevogável. Quanto aos traços de personalidade exemplificados, eles 

tendem a ser relativamente estáveis e, o que é mais importante, não são 

negativos, embora assim sejam avaliados. Quanto à perspectiva de 

futuro, como se exigir que o preso tenha uma visão consistente do que 

pretende em liberdade, se ele está sujeito aos rigores do cárcere? (SÁ, 

2013, p. 217).  

 

A suposta ocorrência acabaria por macular, na verdade, a imparcialidade 

do técnico, destituindo-o, assim da condição necessária a funcionar como perito em 

processo judicial, macularia toda a prova produzida, que haveria de ser declarada nula e, 

assim, retirada do processo judicial. 

Sem dúvidas que a identificação de tal vício é de notória dificuldade, tanto 

pelo juiz quanto pelas partes processuais. 

Interessante anotar que tal risco, inerente a todas as modalidades de atos 

processuais, probatórios ou não, já que sempre presente o risco de quebra da 

imparcialidade dos sujeitos processuais e dos auxiliares do juízo, tampouco se presta a 

autorizar conclusão ontológica acerca da invalidade do exame criminológico enquanto 

elemento de prova. 

Cabe, nestes casos, ao juiz e às partes o controle de legalidade da 

imparcialidade de todos os envolvidos, valendo-se, inclusive e se for o caso, das 

competentes exceções de impedimento ou de suspeição, conforme o caso.  

Fácil perceber, portanto, que a imensa maioria das objeções suscitadas ao 

exame criminológico comportam rejeição por argumentos muito simples, efetivamente 

triviais, porém, noutro plano, os poucos questionamentos sérios sobre a avaliação pouco 

são debatidos pela doutrina e pela jurisprudência, conquanto também não possam 

autorizar a invalidação da mencionada avaliação enquanto elemento de prova. 

O cenário, então, permite concluir, de modo muito fundado, pelo acerto da 

assertiva de Alvino Augusto de Sá, no sentido de que as objeções suscitadas são 

“predominantemente ideológicas e pouco consistentes do ponto de vista teórico e técnico” 

(SÁ, 2011, p. 211), o que se retrata, com cores fortes, na afirmação de que “os laudos 

criminológicos funcionam como travesseiros para que os operadores da execução penal 

tenham o sono dos justos” (SCHMIDT, 2004, p. 3). 
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Atribui-se caráter ideológico às referidas críticas justamente pelo fato de 

que as mesmas se lastreiam exclusivamente na concepção de seus próprios autores acerca 

das avaliações na Execução Penal, muitas vezes com referências a casos episódicos e 

desprovidos de demonstração científica. 

Não há como se possa emprestar seriedade a crítica a determinado instituto 

normativo que não esteja fundada em método científico rigoroso, estudo dogmático 

profundo e pesquisa de campo criteriosa. 

Inobservadas estas condições, ter-se-á manifestação marcada por nítida 

conotação ideológica. 

O estudo de campo revelou, ademais, um outro aspecto problemático 

referente aos exames criminológicos, residente especificamente na valoração judiciária 

feita em relação aos mesmos para fins de progressão de regime. 

A despeito de várias das objeções aqui examinadas não se revelarem 

ontologicamente vinculadas aos exames criminológicos, a pesquisa de campo 

comprovou, de fato, que algumas delas acabam se consumando em virtude de equívocos 

na valoração da perícia para fins de progressão de regime, ratificando o problema de 

pesquisa proposto e, sobretudo, ratificando a necessidade de definição de diretrizes 

atinentes à avaliação judicial da prova. 
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7. O Judiciário e a valoração do exame criminológico 
 

7.1. As provas e sua valoração judicial 

 

Considerando que o objetivo geral de estudo, relativamente à presente 

pesquisa, tangencia à valoração perpetrada, em relação ao exame criminológico, enquanto 

meio de prova do qual se vale o Poder Judiciário no processo de execução de penas 

privativas de liberdade, especificamente para aferição dos requisitos necessários à 

progressão de regime prisional ou ao livramento condicional, é imprescindível se dedique 

à avaliação acerca do regime das provas e sua valoração. 

As provas têm, essencialmente, natureza instrumental, tendo em vista que 

lhes cabe a atribuição de, ligando-se com determinados fatos integrantes do objeto de uma 

causa, estabelecer a respectiva verdade acerca dos mesmos. 

Tanto assim que Gustavo Badaró define a prova como “meio pelo qual o 

juiz chega à verdade, convencendo-se da ocorrência ou inocorrência dos fatos 

juridicamente relevantes para o julgamento” (BADARÓ, 2015, p. 377). 

A essência da referida ideia é fruto do processo de subsunção inerente às 

normas jurídicas, segundo o qual estas incidentem relativamente a aos fatos geradores 

dispostos na hipótese primária de incidência. 

Neste contexto, a atividade judicante, caracterizada pela aplicação das 

normas ao caso concreto, pressupõe o exame e, sobretudo, o estabelecimento de verdade 

de validade processual, justamente a partir da definição dos fatos relevantes ao objeto do 

respectivo processo. 

Tal concepção, própria de uma noção litigiosa da relação processual, 

comporta plena aplicação no âmbito da Execução Penal, até mesmo por força das 

premissas que são comuns a todas as searas processuais, o que ensejou, inclusive, o 

reconhecimento de uma teoria geral do processo. 

A particularidade, contudo, é que enquanto no processo de um modo geral 

a referida sistemática é própria da fase cognitiva, na Execução Penal sua incidência se 

opera em cada um dos incidentes processuais, tais como as apreciações de faltas 

disciplinares, os julgamentos típicos do sistema progressivo etc. 



  

 300 

Assim, no âmbito da execução penal, cabe ao juízo estabelecer a verdade 

acerca de inúmeros fatos, apreciando cada um dos direitos subjetivos e consequências 

penais aplicáveis ao sentenciado em cumprimento de pena, mediante cotejo dos referidos 

fatos aos dispositivos legais de regência. 

Por exemplo, relativamente à progressão de regime prisional e ao 

livramento condicional, a atividade judicante reside em estabelecer a verdade judicial em 

relação a 2 fatos específicos, consistentes no cumprimento de parcela mínima da pena e 

no comportamento satisfatório do sentenciado. Reconhecida a presença dos referentes 

requisitos, estabelecendo-se a verdade processual quanto aos mesmos, o julgamento 

haverá de ser no sentido de conceder o direito subjetivo à progressão ou ao livramento. 

Este cenário revela a importância de se mencionar a noção processual de 

verdade, enquanto resultado visado pela atividade de exame das provas.  

No âmbito processual, a verdade é a certeza acerca da verificação de um 

fato, decorrente de construção racional que indica que, dentre as hipóteses possíveis, uma 

se revela preferível. 

Os meios de prova são, destarte, os instrumentos de que se vale o juízo 

para estabelecer a verdade dos fatos juridicamente relevantes, especialmente porque nos 

regimes processuais contemporâneos há exigência democrática de que as decisões 

judiciais estejam fundadas na livre apreciação motivada dos fatos e respectivas provas. 

 

Nos sistemas processuais modernos não se espera encontrar a verdade 

adivinhando, lançando a sorte, interpretando folhas de chá, duelando 

judicialmente ou por qualquer outro meio irracional e incontrolável 

(como os juízos de Deus ou outro tipo de ordália medieval), mas com 

base em meios de prova, que devem ser apropriadamente oferecidos, 

admitidos e produzidos (TARUFFO, 2014, p. 15). 

 

No contexto das provas admitidas, em tese, o juiz haverá de definir, com 

intervenção das partes, as provas pertinentes e relevantes, as quais conduzirão o 

procedimento de seleção das provas, à luz da definição dos pontos controvertidos, que 

representam cada uma das questões que servem de premissas ao julgamento do pedido. 

Admitida e produzida determinada prova tendo por parâmetro a definição 

dos fatos controvertidos, atribui-se ao Judiciário a função de valoração da prova, que 

representa: 

 

A conexão final entre os meios de prova apresentados e a veracidade 

ou a falsidade dos enunciados relativos aos fatos em litígio. Procura-se 

estabelecer se e em que grau as provas disponíveis ao julgador 
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sustentam uma conclusão sobre o status epistêmico final desses 

enunciados (TARUFFO, 2014, p. 130). 

 

Considerada a evolução dos sistemas processuais no decorrer do tempo, 

há de se reconhecer a existência de 3 modelos de valoração das provas, consistente na 

prova tarifada ou legal, segundo o qual cada meio de prova ostenta valor pré-definido 

para a construção da verdade processual; no da íntima convicção ou do julgamento 

secundum conscientian, que se marca por uma avaliação das provas sem exteriorização 

do processo de conclusão judicial sobre a verdade; e no do livre convencimento ou 

persuasão racional, vigente no ordenamento atual. 

O sistema do livre convencimento ou da persuasão racional está fundado 

na ampla liberdade do julgador de, com lastro nas provas existentes no processo, decidir 

a questão judicializada, mediante apreciação lógica e racional dos elementos de convicção 

trazidos conforme regras de lógica e de experiência, para construção de uma verdade 

processual, desde que o faça de modo motivado. 

Tais considerações, diminutas é verdade, estabelecem premissas 

fundamentais ao prosseguimento deste estudo. 
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7.2. A valoração do exame criminológico para progressão e livramento 

condicional – conclusões a partir da pesquisa de campo 

 

No presente estudo, identificou-se, especificamente no âmbito do estudo 

dogmático, que os argumentos apresentados por parte da doutrina não se sustentam ao 

imputarem invalidade ontológica à valoração do exame criminológico no âmbito da 

Execução Penal. 

Justo pelo contrário, a confrontação analítica dos argumentos ofertados 

neste sentido atestou certo grau de comprometimento ideológico dos argumentos 

apresentados, notadamente porque fundados na equivocada premissa de que o exame 

criminológico é instrumento destinado fundamentalmente à identificação da 

personalidade e da periculosidade de determinados agentes, objetivando avaliar 

cientificamente, com lastro biológico, a viabilidade de seu regresso à vida em liberdade. 

A assertiva do equívoco das referidas objeções está calcada, consoante se 

detalhou extensamente em tópico próprio, na adequada identificação do escopo do exame 

criminológico, enquanto avaliação técnica da Execução Penal, consistente na 

identificação dos fatores sociais e psicológicos associados à prática de determinada 

conduta definida como crime, destinada à definição da abordagem estatal, outrora 

denominada terapêutica penitenciária, dirigida à reintegração social do indivíduo. 

Nesta toada, foi possível concluir, à míngua da existência de algumas 

questões técnicas de profundo relevo em relação à valoração do exame criminológico no 

bojo da execução penal, já detalhadas por Alvino Augusto de Sá há algum tempo, que a 

mencionada avaliação é importante instrumento destinado à individualização da pena, 

especificamente em seu viés judicial, sobretudo em razão de viabilizar uma verificação 

concreta da evolução comportamental do sentenciado. 

Não há, portanto, relação ontológica entre o exame criminológico e o 

Direito Penal do inimigo, o que bastaria para macular indistintamente a mencionada 

modalidade avaliativa. 

A citada verificação, a propósito, se retrata ainda mais eficiente ante a 

constatação de que tal perícia não recai abstratamente sobre a vida do sujeito amplamente 
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considerada, o que haveria de lhe atribuir inegável conotação de sindicância quanto ao 

indivíduo, e não quanto às suas condutas.  

Ao contrário, assegurando máxima eficiência à metodologia científica 

própria da Criminologia Clínica, a verificação comportamental do indivíduo condenado, 

a partir do exame criminológico, é promovida específica e detidamente quanto àqueles 

fatores que foram identificados como associados à prática de determinada conduta 

delitiva. 

No cenário descrito, então, o exame criminológico é instrumento 

extremamente eficiente na identificação dos fatores associados à incursão criminosa em 

relação a determinado sujeito, o que torna possível um qualificado julgamento, 

notadamente a partir das demais ferramentas de avaliação comportamental no curso do 

cumprimento da pena, especialmente dos relatórios das Comissões Técnicas de 

Classificação, acerca da permanência, ou não, de sua atuação em relação ao cidadão, 

assim como quanto como a vivência da respectiva influência por parte do cidadão. 

Com efeito, só o exame criminológico viabiliza a identificação de fatores 

associados à prática delitiva, a partir do que é possível sopesar a evolução 

comportamental do sujeito precisamente quanto à indigitada circunstância. 

Quanto à referida constatação, os objetores do exame criminológico não 

conseguem apresentar argumento sólido. 

Não bastassem tais verificações, o estudo de campo promovido asseverou, 

mediante método estatístico válido, que em menos de 10% da amostra a valoração do 

exame criminológico conduziu a julgamento de indeferimento de direito subjetivo do 

sentenciado relativo ao sistema progressivo ou ao livramento condicional, o que ratifica 

a observância ao regime jurídico de excepcionalidade da avaliação para tal fim instituído 

no Brasil pela Lei n.º 10.792, de 2003. 

Esta excepcionalidade se qualifica ainda mais frente à constatação de que, 

ante o recorte metodológico proposto, o universo estabelecido e, por conseguinte, a 

respectiva amostra atinge apenas os processos de Execução Penal em que, no lapso 

temporal definido, tiveram determinação de realização de exame criminológico, o que 

indica que, consideradas todas as execuções penais em curso, o percentual apurado 

haveria de ser substancialmente menor. 

A despeito, destarte, da validade ontológica do exame enquanto 

ferramenta à individualização da pena e da observância da excepcionalidade de sua 

realização para fins de progressão de regime e livramento condicional, não há como 
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deixar de constatar que restou amplamente demonstrada a ausência de controle rigoroso 

por parte do Poder Judiciário em relação à sua realização, assim como restaram retratados 

equívocos atinentes à valoração da prova no âmbito do cumprimento da pena privativa 

de liberdade. 

No primeiro aspecto, que recai quanto à falta de controle na determinação 

da realização de exame criminológico por parte do Juízo da Execução, enquanto último 

fiscal da legalidade da custódia, o estudo de campo retratou fato absolutamente relevante, 

consistente na falta de fiscalização e sanação da omissão estatal acerca da realização do 

exame criminológico na modalidade de entrada. 

A citada omissão repercute diretamente na eficiência, melhor dizendo na 

ineficiência, da abordagem estatal destinada à reintegração social do apenado, 

principalmente porque não adequadamente identificados os fatores associados à prática 

de determinada conduta delitiva, não há como se possa definir com mínima qualidade 

uma atuação destinada à recolocação qualificada do sentenciado em liberdade. 

Também se constatou, ainda no tocante ao primeiro aspecto, falta de 

critérios claros quanto à exigência judicial da realização de exame criminológico para 

fins de progressão de regime e de livramento condicional, notadamente porque em 

percentual superior a 40% da amostra a realização da citada perícia nem mesmo é 

valorada judicialmente para fins de apreciação de direitos subjetivos do sentenciado. 

Abstraídas as questões referentes aos ônus financeiros da referida 

conclusão, também sérios, não há como deixar de perceber que tal postura reflete 

diretamente na postergação da outorga de direitos subjetivos diretamente relacionado 

com o sistema progressivo de cumprimento de penas, o que repercute em violação indireta 

ao direito ambulatório do cidadão. 

Já no segundo enfoque, atinente à valoração do exame criminológico para 

fins de apreciação de direitos subjetivos dos sentenciados, o estudo de campo também 

retratou circunstância relevante. 

Conquanto seja verdade que nenhum exemplar da amostra tenha se 

marcado pelo indeferimento da progressão de regime ou de livramento condicional com 

fundamento em prognóstico criminológico de reincidência delitiva, segmento 

absolutamente insustentável do exame criminológico, tanto sob aspecto criminológico 

quanto no âmbito jurídico, ficou muito evidentemente detalhado que em várias 

oportunidades a valoração judicial da avaliação desconsidera por completo seu escopo. 
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Nestas hipóteses, a apreciação de direito subjetivo à progressão de regime 

e ao livramento condicional se funda em valoração do exame criminológico que não 

observa a associação de fatores sociais e psicológicos à incursão delitiva de determinados 

sujeitos, o que indica a eleição de diagnósticos isoladamente considerados, independentes 

de sua repercussão em eventual prática delitiva, para avaliação da situação jurídica dos 

sentenciados. 

Aqui, não há como deixar de ver, ter-se-á invariavelmente incursão em 

método próprio do Direito Penal do inimigo, quando denegado direito subjetivo do 

sentenciado com lastro no referido julgamento, especificamente porque, na espécie, 

abstraída a relação entre fatores concretos e a prática delitiva, estará configurada uma 

valoração do exame criminológico como exame de personalidade, a partir do qual se 

impõe regime jurídico diferenciado e mais gravoso, com postergação à colocação em 

regimes jurídicos mais brandos, em detrimento de determinados sujeitos. 

A partir da pesquisa de campo cunhada, notadamente após seu cotejo com 

o estudo de campo, restou amplamente confirmada a posição de Alvino Augusto de Sá, 

cuja obra integra o referencial teórico, no sentido de inexistir incompatibilidade 

ontológica do exame criminológico com os direitos dos cidadãos encarcerados, 

notadamente por ser esta ferramenta eficiente à individualização da pena. 

Entretanto, ainda assim, restaram substancialmente detalhadas hipóteses 

importantes de inadequação da valoração do exame criminológico para fins de progressão 

de regime e de livramento condicional, tanto em relação à admissão da produção da prova, 

quanto e principalmente no tocante à sua apreciação judiciária com o escopo de definir a 

satisfatoriedade comportamental do sentenciado. 

A importância das referidas hipótese decorre não apenas de sua frequência, 

correspondente a 60% dos indeferimentos baseados em quadros clínicos do sentenciado, 

mas também da gravidade e da magnitude do desvio perpetrado, mediante utilização de 

prova válida de modo inválido. 

Logo, conquanto não exista incompatibilidade ontológica entre o exame 

criminológico e a aferição da satisfatoriedade comportamental para fins de aferição dos 

requisitos à progressão de regime e ao livramento condicional, estão suficientemente 

demonstradas inadequações, tanto em relação à admissão da referida prova, quanto no 

tocante à sua valoração meritória, o que ratifica o problema de pesquisa proposto para o 

presente estudo. 



  

 306 

Assim, a admissão equivocada da produção da prova e, principalmente, 

sua imprópria valoração no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade acaba 

por resvalar, em determinadas situações, na configuração de medida própria do Direito 

Penal do inimigo, sobretudo porque, como frisado, em essência, o exame criminológico 

se reveste da condição de importante instrumento à individualização da pena. 

Neste contexto, é verdade, a pesquisa de campo produzida ratificou 

algumas das críticas articuladas em relação ao exame criminológico no tocante à sua 

valoração para progressão de regime e livramento condicional, não em virtude de 

questões inerentes à referida perícia, mas sim em razão de desvios na sua exigência e na 

sua apreciação para o julgamento de direitos subjetivos dos sentenciados. 

Nas citadas circunstâncias, o exame criminológico é destituído de sua 

principal função, referente à individualização da pena na fase executória, para 

inequivocamente assumir a condição de instrumento à implementação do Direito Penal 

do inimigo. 

Não bastasse isso, o desvio identificado na valoração do exame 

criminológico, inclusive em relação à sua exigência como condição à progressão de 

regime e ao livramento condicional, acaba por violar, ainda, a prescrição do art. 112 da 

Lei de Execuções Penais e o art. 83 do Código Penal, especificamente porque funda a 

apreciação de direito subjetivo em avaliação prospectiva, projetando futura conduta do 

sentenciado, e não apreciando retrospectivamente seu comportamento no curso do 

cumprimento da pena. 

Destarte, a hipótese é de identificação de diretrizes imprescindíveis à 

apreciação do exame criminológico no curso do cumprimento da pena privativa de 

liberdade, enquanto condição à progressão de regime e ao livramento condicional, 

providência fundamental à validade da produção da referida prova na Execução Penal. 
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8. Diretrizes de valoração adequada do exame criminológico 
 

Conforme detalhado em tópicos anteriores, o cotejo da evolução 

dogmática acerca do exame criminológico, enquanto avaliação multidisciplinar na 

Execução Penal quanto à dinâmica do fato criminoso, notadamente a partir dos 

referenciais teóricos adotados, com os resultados colhidos da pesquisa de campo, revelou 

quadro absolutamente importante. 

O referido cenário reflete, de um lado, a plena compatibilidade do exame 

criminológico com o ordenamento jurídico, especificamente sob o enfoque dos direitos 

fundamentais do cidadão, na condição de instrumento dedicado à individualização da 

pena na fase executória, especialmente quando produzido na modalidade de ingresso no 

sistema prisional, o que não desnatura sua realização, ainda que excepcional, enquanto 

requisito à obtenção de progressão de regime ou de livramento condicional. 

De outra banda, o estudo demonstra, ainda, um quadro de representativo 

desvio na valoração do exame criminológico para fins de progressão de regime, 

descurando-se por completo de seu escopo e de sua natureza, não apenas em relação às 

decisões concessivas do direito subjetivo, mas principalmente quanto às denegatórias. 

No tocante a estas, as decisões denegatórias de progressão de regime ou 

livramento condicional com fundamento em laudo de exame criminológico, a apreciação 

exaustiva da amostra demonstrou conjunto representativo de desvios na valoração 

judicial da referida prova, consistente basicamente na valoração do exame criminológico 

como se fosse exame de personalidade, mediante eleição de caracteres da individualidade 

do cidadão que serviriam de causa para, indicando postura que faz presumir 

comportamento futuro de conformidade ou desconformidade à lei, sua admissão em 

regime mais brando ou sua manutenção em regime mais grave. 

Nesta medida, os citados desvios repercutem ora em malversação ao 

objeto do exame criminológico, mediante valoração positiva do sujeito que transborda os 

aspectos inerentes ao cumprimento da pena, ora em configuração de medida inerente ao 

Direito Penal do inimigo, por força de decisão judicial, pela apreciação negativa de 

aspecto da individualidade do sentenciado, desassociado da incursão criminal e do 

cumprimento da pena, para imposição de regime jurídico diferenciado. 
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É certo que o desvio é pontual, de maneira a não retratar equívocos 

generalizados nas valorações de exame criminológico para progressão de regime de 

regime e para livramento condicional, notadamente porque, mesmo nas decisões 

denegatórias, não ocorrem em todos os casos examinados. 

Logo, diversamente do que afirma voz corrente da doutrina, ao menos em 

seu viés majoritário, não há incompatibilidade essencial entre o exame criminológico e 

os direitos fundamentais do cidadão, conquanto esteja sobejamente detalhado frequente 

equívoco na valoração da prova no curso da execução penal. 

Destarte, se ontologicamente o exame criminológico consiste em 

importante ferramenta à individualização da pena na fase executória, na prática, 

entretanto, percentuais relevantes de sua valoração judicial acabam configurando medida 

típica do Direito Penal do inimigo, especificamente quanto às decisões denegatórias. 

Aliás, a pesquisa de campo serviu eficientemente ao propósito de afastar a 

maioria dos óbices apontados pela doutrina à valoração do exame criminológico para 

progressão de regime e para livramento condicional, ratificando o caráter eminentemente 

ideológico das mesmas, assim como aprofundou a indicação de problema sério acerca da 

citada modalidade avaliativa, já apontado por Alvino Augusto de Sá, consistente no risco 

de valorização exagerada de determinadas características do indivíduo pelo corpo técnico 

ao tempo da elaboração do laudo. 

O aprofundamento ora identificado reside especificamente na verificação 

de que, à míngua de diretriz dogmática profunda quanto à valoração do exame 

criminológico para progressão de regime e livramento condicional, se verificam inúmeros 

desvios, com consequências relevantes, na apreciação judicial de direitos subjetivos à luz 

da avaliação, e não apenas na manifestação do corpo técnico, no mais das vezes, 

repercutindo em medida característica do Direito Penal do inimigo. 

Esta é a razão da afirmação de que a séria preocupação de Alvino Augusto 

de Sá se revelou, pela pesquisa de campo, mais aprofundada, tendo em vista que, 

diversamente do que sustentou o Professor da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, o equívoco valorativo se confirmou para além da manifestação do corpo 

técnico, de modo a alcançar a própria decisão estatal emanada do Poder Judiciário. 

Quanto a este ponto é que a questão assume foro de maior relevância, eis 

que, diferentemente do que ocorre em manifestação meramente informativa por parte do 

perito, a decisão judicial acerca da matéria se reveste de autoridade estatal, além de ser 
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dotada do atributo da coisa julgada, de forma a repercutir diretamente na esfera dos 

direitos privados do cidadão. 

É justamente neste pormenor que reside o problema de pesquisa, que tem 

por objetivo principal a definição de diretrizes adequadas à valoração judicial do exame 

criminológico no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade. 

A abordagem do tema no presente estudo permite, desde logo, reconhecer 

a incidência de 3 vetores hermenêuticos a serem observados na valoração da referida 

prova no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade: o primeiro, referente ao 

juízo de admissibilidade do exame criminológico, enquanto condição à apreciação da 

progressão de regime e do livramento condicional; o segundo, atinente ao objeto da prova 

pericial; e o terceiro, tocante aos limites materiais da cognição judicial na fase de 

apreciação de direito subjetivo decorrente do sistema progressivo de cumprimento da 

pena. 

Assim, enquanto o primeiro vetor incide em relação à fase de 

admissibilidade da prova, ou seja, da exigência do exame criminológico enquanto 

condição à progressão de regime e ao livramento condicional, os outros dois dizem 

respeito especificamente à fase de valoração judicial da prova, isto é, ao momento da 

decisão quanto à procedência ou improcedência da progressão ou do livramento 

condicional, apreciados sob o enfoque da perícia realizada. 

Sem dúvida que há forte sobreposição entre os 3 vetores hermenêuticos 

indicados mas, ainda assim, é muito perceptível que seus âmbitos de atuação e seus 

propósitos são absolutamente específicos, o que permite seu adequado reconhecimento 

no presente estudo. 

Importante pontuar, ainda antes de ingressão no exame de cada um dos 

vetores interpretativos propostos, que sua concepção decorre diretamente da evolução do 

presente estudo, de modo que leitura acurada dos tópicos antecedentes já permitia inferir 

diretrizes e limitações relativamente à valoração probatória integrante do problema de 

pesquisa. 

Veja-se, então, o primeiro vetor proposto: 

Quanto ao juízo de admissibilidade da prova, é de se ver que o exame 

criminológico, especificamente enquanto condição à progressão de regime ou ao 

livramento condicional, consiste em prova pericial – o que exige seja dotada de relevância 

e pertinência quanto ao objeto litigioso (art. 400, §1º, do Código de Processo Penal) – 
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referente à associação entre fatores sociais e psicológicos e a prática de determinada 

conduta delitiva. 

Não bastasse isso, a exigência deverá demonstrar, de modo fundamentado, 

as condições específicas daquele processo específico – “peculiaridades do caso”, 

conforme a súmula n.º 439 do Superior Tribunal de Justiça – que justifiquem a 

imprescindibilidade de sua produção, não sendo cabível a referência abstrata e genérica 

a circunstâncias inerentes ao fato e à pena em execução. 

Assim, diversamente do que ocorre com as demais provas, cuja 

admissibilidade está atrelada apenas aos critérios de relevância e pertinência, a admissão 

da produção do exame criminológico, representada basicamente pela imposição da 

referida condição para a progressão de regime e o livramento condicional, depende da 

demonstração concreta das razões da imprescindibilidade de sua produção, as quais, por 

óbvio, haverá de referir a aspectos concretos da personalidade do indivíduo com reflexo 

no comportamento prisional e no processo de sua reintegração social. 

A exigência da realização de exame criminológico para progressão de 

regime ou livramento condicional, considerado o propósito da Lei n.º 10.792, de 2003, 

haverá de ser excepcional e, especificamente, observar a finalidade da perícia de 

identificação dos fatores sociais e psicológicos associados à prática da conduta definida 

como crime, notadamente sob o enfoque da avaliação comportamental durante o 

cumprimento da pena, na forma do art. 112 da Lei de Execuções Penais e do art. 83 do 

Código Penal, respectivamente. 

Com efeito, a imposição judicial da exigência não apenas haverá de ser 

excepcional como, principalmente, haverá de observar o escopo da perícia consistente no 

exame criminológico, referente à dinâmica do fato criminoso e as vedações dispostas no 

ordenamento vigente. 

Neste contexto, descabe a exigência mencionada para aferir genericamente 

a personalidade do indivíduo ou sua adesão à proposta de reintegração social, já que 

reverberaria em nítido exame de personalidade e, assim, em medida do Direito Penal do 

inimigo. 

Também não é viável a exigência para identificação da periculosidade do 

agente ou de sua tendência à reiteração delitiva, eis que tais avaliações são incompatíveis 

com o ordenamento vigente. 

Mais que isso, a exigência do exame criminológico haverá de observar, 

ainda, as limitações inerentes ao art. 83 do Código Penal e do art. 112 da Lei de Execução 
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Penal, de forma a restringir seu exame à fase de cumprimento da pena, ante a 

inviabilidade normativa de uma sindicância completa quanto ao indivíduo, que uma vez 

mais revelaria medida própria do Direito Penal do inimigo. 

Qualquer fundamentação que não observe tais circunstâncias não se 

prestará, ao menos de forma válida, ao estabelecimento da mencionada condicionante. 

Um destes aspectos, a propósito, já foi assentado pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no caso pontual da referência isolada às qualificadoras da 

conduta delitiva. 

É imprescindível que a exigência do exame criminológico para progressão 

de regime e livramento condicional tenha por enfoque a evolução comportamental do 

sentenciado no curso do encarceramento, sendo tal avaliação o único elemento probatório 

habilitado a identificar os fatores específicos associados à pratica da conduta delitiva, de 

maneira a ser o único meio capaz de apontar se, quanto a um fator pontualmente 

considerado, o detido ostenta comportamento satisfatório. 

Portanto, a exigência do exame criminológico enquanto condição à 

apreciação de direitos subjetivos próprios da Execução Penal deverá observar 2 

limitações materiais: a primeira, referente à identificação dos fatores associados à prática 

da conduta delitiva; e a segunda, atinente à avaliação da evolução da indigitada 

circunstância no curso do cumprimento da pena. 

Tal exigência decorrerá, então, da identificação de circunstâncias da 

personalidade do indivíduo que influenciem ou tenham aptidão de influir diretamente no 

êxito da abordagem estatal promovida no curso do cárcere. 

As referidas circunstâncias, enquanto exteriorizações de facetas da 

personalidade do indivíduo, haverão de ser objetivamente identificadas na sua própria 

conduta, mesmo que anterior ao cumprimento da pena, desde que reflitam ao menos 

aptidão para influir no programa de reintegração social atrelado ao encarceramento. 

Neste cenário, quadros graves de prática de faltas ou crimes dolosos no 

curso do cumprimento da pena; posturas relevantes e imotivadas de recusa às atividades 

próprias da reintegração social como o trabalho e o estudo; indicações fundadas de 

envolvimento sério com organizações criminosas; atos concretos de violência extremada 

contra a pessoa na prática do delito; verificação objetiva do exercício de superioridade e 

mando quanto a outros detentos no curso da pena; e posturas materiais de confrontação 

aos poderes constituídos, são, dentre outros tantos, aspectos importantes da personalidade 
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do sujeito com forte aptidão para influir no processo de sua reintegração social, de modo 

a legitimar a exigência do exame criminológico. 

Viável, assim, concluir que o primeiro vetor hermenêutico é aquele 

segundo o qual a exigência do exame criminológico para apreciação da progressão de 

regime e do livramento condicional haverá de objetivar a aferição da evolução durante a 

pena de fatores psicológicos e sociais associados à prática do delito, especificamente nos 

casos em que identificada característica da personalidade com aptidão para influir no 

processo de reintegração social do apenado. 

Admitida a produção da prova pericial, passam a atuar os outros 2 vetores 

hermenêuticos referentes ao exame criminológico, referentes ao objeto do exame 

criminológico para fins de progressão de regime ou de livramento condicional e aos 

limites cognitivos da apreciação judicial. 

No primeiro enfoque de valoração da prova, referente ao objeto da perícia, 

deve ser acentuado que a decisão judicial estará invariavelmente adstrita à associação 

entre fatores psicológicos e sociais e a prática do delito, de modo que inadmissível, por 

desvirtuamento da prova com possível configuração de medida própria do Direito Penal 

do inimigo, a consideração de características do indivíduo desassociadas da conduta 

infracional para motivação judicial da apreciação de progressão de regime ou livramento 

condicional. 

É este o segundo vetor hermenêutico a ser observado pelo Poder 

Judiciário. 

Haverá, destarte, de ser esta a valoração do exame criminológico na 

apreciação da progressão de regime ou do livramento condicional: instrumento de 

identificação dos fatores psicológicos e sociais associados à prática de determinado 

crime, que permita ao juiz, no caso concreto, examinar a evolução comportamental do 

sujeito naquele ponto em particular de sua personalidade. 

É evidente que a referida avaliação da evolução comportamental terá por 

parâmetros, ainda, as demais provas produzidas para tal escopo, especialmente os 

relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, que retratam o cotidiano do 

sentenciado na vida carcerária e sua postura sob enfoque multidisciplinar. 

O terceiro vetor proposto para a valoração do exame criminológico para 

progressão de regime e livramento condicional remonta a uma limitação cognitiva 

imposta ao Poder Judiciário por força do art. 83 do Código Penal e do art. 112 da Lei de 

Execuções Penais, conforme o caso, especificamente porque a deliberação quanto à 
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admissão nas fases subsequentes do sistema progressivo pressupõe julgamento 

restrospectivo, temporalmente limitado ao cumprimento da pena. 

Portanto, não é legítima valoração do exame criminológico para 

progressão de regime ou livramento condicional que tenha por parâmetro condutas do 

sentenciado ocorridas em períodos outros, que não a execução da pena privativa de 

liberdade. 

Do contrário, haveria de ser admitida a citada prova como instrumento 

para a sindicância completa da vida do sentenciado, resvalando em providência típica do 

Direito Penal do inimigo. 

É certo que condutas anteriores servem validamente à apuração de 

características da personalidade suficientes à exigência da perícia para progressão de 

regime ou livramento condicional, mas, de outro lado, não podem servir de fundamento 

à denegação de direitos subjetivos, pena de violação ao art. 83 do Código Penal ou ao art. 

112 da Lei de Execuções Penais, conforme o caso. 

Este estado de coisas permite concluir que, se o exame criminológico é 

cabível para avaliação da evolução comportamental do sentenciado no curso do 

cumprimento da pena, em relação aos fatores associados à prática do delito, gozará de 

nítida validade a valoração judicial de suas conclusões que estejam atreladas justamente 

a este particular, ou seja, à evolução comportamental quanto aos fatores associados à 

prática do delito, especificamente no tocante à fase de cumprimento da pena. 

Não há como se possa, por exemplo, apontar se a dificuldade de adaptação 

social foi fator associado à prática de determinado delito por sujeito específico sem a 

realização de exame criminológico, assim como não se pode, na fase de cumprimento de 

pena, avaliar o citado aspecto da sua personalidade, para fins de progressão de regime, 

para além dos limites do cumprimento da pena. 

Logo, em sede conclusiva, há de se frisar que a valoração do exame 

criminológico para progressão de regime ou livramento condicional haverá de ser 

conduzida por uma limitação material, referente à associação entre fatores individuais e 

a prática do delito, e por uma limitação temporal, atinente aos reflexos e à evolução da 

mencionada associação e o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Descurando-se de tal exigência, verdadeira amarra decorrente da natureza 

da prova pericial produzida, resvalará a valoração em nítida medida do Direito Penal do 

inimigo, pontualmente por conta da apreciação que promove do exame criminológico 

como se fosse avaliação de personalidade do cidadão, utilizando-se das características 
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que lhe são desfavoráveis, mesmo que desassociadas da prática do delito, para lhe impor 

regime jurídico diferenciado e mais gravoso. 

 

 

 

 

  



  

 315 

 

 

9. Conclusões 
 

O presente estudo teve suas linhas mestras fundadas a partir dos objetivos 

específicos traçados, referentes à natureza jurídica do exame criminológico na Execução 

Penal e suas finalidades e à definição de diretrizes à valoração da citada modalidade 

avaliativa nas decisões judiciais de progressão de regime e de livramento condicional, 

cujo atendimento estabeleceria premissas à manifestação quanto ao objetivo geral, que 

diz respeito à fixação de critérios valorativos do exame criminológico no cumprimento 

da pena privativa de liberdade. 

No desenvolvimento deste escopo, o trabalho iniciou-se em 2 enfoques 

paralelos: o primeiro, referente ao Direito Penal do inimigo e sua configuração; e o 

segundo, atinente à individualização da pena, especificamente por serem estas as 

configurações ordinariamente atribuídas ao exame criminológico na Execução Penal. 

À luz destas premissas, seguiu-se extenso exame das modalidades 

avaliativas previstas na Lei de Execução Penal vigente, não olvidando de, tal como nos 

tópicos antecedentes, estabelecer vinculações entre os institutos nacionais e aqueles 

assemelhados do Direito Comparado, justamente com o propósito de viabilizar uma 

colocação mais adequada da temática. 

Neste passo, foi possível definir posição, justamente em razão das bases 

teóricas firmadas nos tópicos antecedentes, quanto a duas questões de grande 

importância: a determinação judicial de realização de exame criminológico, enquanto 

condição à apreciação do direito subjetivo à progressão de regime ou ao exame 

criminológico; e as consequências de eventual recusa do sentenciado em submeter-se ao 

referido exame. 

No pormenor, é exatamente  a natureza jurídica do exame criminológico, 

enquanto perícia multidisciplinar dedicada à dinâmica do fato criminoso representada 

pela associação entre fatores psicológicos e sociais e a prática da conduta delitiva, que 

estabelece a linha mestra das conclusões alcançadas. 

Com efeito, na condição de prova pericial judiciária, a exigência judicial 

de realização de exame criminológico pressupõe, além da relevância e da pertinência 

decorrentes do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, a demonstração do cabimento 
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da condição especificamente na hipótese concreta, a partir daquilo que o Superior 

Tribunal de Justiça denominou “peculiaridades do caso” (súmula n.º 439). 

As ditas peculiaridades se representam fundamentalmente, como concluiu-

se, pela constatação de faceta da personalidade do indivíduo com influência ou aptidão 

para influenciar a proposta de reintegração decorrente do encarceramento, o que acaba 

por configurar um primeiro vetor valorativo da prova pericial na execução da pena 

privativa de liberdade, incidente específica e pontualmente na fase de admissibilidade da 

prova. 

Noutro passo, tratando-se de prova pericial, há de se reconhecer 

relativamente ao exame criminológico a plena incidência do dogma da não auto-

imputação, inerente aos regimes processuais democráticos, do que se apura que eventual 

recusa do sentenciado em submeter-se à perícia não pode lhe ensejar qualquer 

consequência processual. 

A partir desta tríade – Direito Penal do inimigo, individualização da pena 

e avaliações na Execução Penal – enfrentou-se uma das questões mais essenciais ao 

presente estudo, referente à verificação do exame criminológico, pontualmente 

considerado, sob o foco daqueles 2 institutos, de modo a aferir se a citada ferramenta se 

presta a implementar o Direito Penal do inimigo ou, ao contrário, se é instrumento 

dedicado à individualização da pena privativa de liberdade. 

Quanto a esta questão, foi possível assentar com a necessária segurança o 

importante papel exercido pelas avaliações na execução da pena privativa de liberdade, 

ante seu papel instrumental dedicado à individualização da pena na fase executória, 

concluindo-se, pois, pela ontológica compatibilidade do exame criminológico com o 

ordenamento, notadamente sob o enfoque dos direitos fundamentais do cidadão. 

No particular em apreço, entretanto, restou assentada a importante 

preocupação de Alvino Augusto de Sá, apontado como referencial teórico do presente 

estudo, notadamente na obra Criminologia Clínica e Execução Penal, quanto a desvios na 

elaboração do competente laudo de exame criminológico face o risco de o corpo técnico 

valorizar determinadas características do sentenciado, em detrimento de outras, de modo 

a influenciar no quadro final submetido à apreciação judicial. 

As bases teóricas firmadas foram, finalmente, confrontadas com a extensa 

pesquisa de campo realizada, com recorte metodológico rígido e com métodos estatísticos 

válidos, objetivando identificar se a prática da valoração judiciária dos exames 



  

 317 

criminológicos era compatível, ou não, com a construção da dogmática jurídica a respeito 

do tema. 

Em relação ao citado aspecto, o presente estudo adotou postura distinta 

daquela vigente na maioria das produções brasileiras, notadamente porque, a par de 

promover uma construção dogmática sobre determinada questão, dedicou-se à 

confrontação entre as conclusões alcançadas no âmbito estritamente teórico e as 

verificações empíricas colhidas a partir de amostra colhida no Estado de Minas Gerais. 

O exercício proposta revelou resultados importantes. 

Em aspecto secundário quanto ao objeto central do estudo, a pesquisa de 

campo retratou alguns dados de grande importância, tais como o elevado índice de 

sentenciados que, submetidos a exames criminológicos, passam a desatender a requisito 

objetivo à progressão ou ao livramento condicional em razão de falta ou nova 

condenação; o baixíssimo índice de cumprimento ao art. 8º da Lei de Execuções Penais, 

especificamente em relação à realização do exame criminológico de entrada para fins de 

classificação dos condenados a pena em regime fechado; o gradativo aumento da 

importância dos relatórios das Comissões Técnicas de Classificação, que passaram a ser 

valorados pelo Poder Judiciário no julgamento de direitos subjetivos referentes ao sistema 

progressivo de cumprimento da pena; o grande número de hipóteses em que, apesar da 

determinação de realização de exame criminológico para progressão de regime ou 

livramento condicional, a citada prova deixa de ser avaliada para concessão dos 

mencionados direitos, cuja apreciação se restringe à informação de inocorrência de falta 

disciplinar de natureza grave; e a efetiva excepcionalidade das situações concretas em 

que a progressão de regime ou o livramento condicional são de fato apreciados com 

fundamento na prova pericial consistente no exame criminológico. 

As conclusões em comento, materialmente verificadas e demonstradas, 

refutaram grande parte das questões propostas pela doutrina nacional como fundamentos 

à objeção da valoração do exame criminológico na Execução Penal. 

A pesquisa exploratória produzida confirmou assertiva de Alvino Augusto 

de Sá, no sentido de que a maioria das objeções feitas às avaliações no cumprimento da 

pena privativa de liberdade, mais diretamente em relação ao exame criminológico, detém 

forte caráter ideológico, incompatível com a isenção científica (SÁ, 2011, p. 211). 

No tocante ao objeto central do estudo, a pesquisa de campo retratou 

circunstância muito grave, que aprofundou séria questão levantada por Alvino Augusto 

de Sá acerca da valoração do exame criminológico, especificamente quanto ao risco de o 
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corpo técnico valorizar determinados aspectos da personalidade do indivíduo, em 

detrimento de outros, influindo assim no quadro final detalhado pelo laudo (SÁ, 2011, p. 

216). 

O que restou revelado, em comprovação do problema de pesquisa 

proposto, foram importantes, quanto ao conteúdo, e significativos, quanto à quantidade, 

desvios valorativos acerca do exame criminológico na Execução Penal, tanto mediante 

decisões concessivas de progressão de regime ou livramento condicional, quanto em 

decisões denegatórias dos referidos direitos. 

Não há, então, margem de dúvidas quanto à percepção de que, ao valorar 

o exame criminológico no bojo do cumprimento da pena privativa de liberdade, o 

Judiciário incorre em desvios valorativos, tanto em favor quanto em detrimento do 

sentenciado, ora descurando-se do adequado controle de admissibilidade da prova 

pericial, ora avaliando a mesma para progressão de regime ou livramento condicional 

sem observar seu escopo, sua natureza e os limites cognitivos estabelecidos, ainda que de 

modo indireto, pelo art. 83 do Código Penal e pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais, 

conforme o caso. 

Com efeito, o exame criminológico é perícia acerca do fato delitivo com o 

escopo de identificar as circunstâncias psicológicas e sociais associadas à sua prática por 

determinado sujeito. 

Admitir a produção da referida prova ou valorá-la judicialmente sem 

observar tal contingência enseja malversação grave à natureza da prova, transmudando-a 

em exame de personalidade que se presta, na verdade, à eleição de caracteres individuais 

do cidadão que servirão para seu benefício ou para seu prejuízo, mediante deferimento 

ou indeferimento da progressão de regime ou do livramento condicional. 

Conquanto as duas hipóteses retratem equívoco grave, não há como deixar 

de constatar que, no caso das decisões denegatórias, acaba o próprio Judiciário, guardião 

último dos direitos e liberdades individuais, a perpetrar medida típica do Direito Penal do 

inimigo, fazendo-o, em grande parte, na esteira das inúmeras impropriedades que a 

dogmática nacional reserva à mencionada avaliação. 

Neste quadro de coisas, o exame criminológico perde sua natureza 

intrínseca, absolutamente compatível com o ordenamento jurídico, notadamente sob o 

enfoque dos direitos fundamentais do cidadão, para se transformar, tão somente em razão 

de equívoco valorativo, em instrumento próprio da imposição de regime jurídico 
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diferenciado e mais gravoso, representado pela não admissão nas fases subsequentes do 

cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Enfrentando, então, de modo direto tal grave constatação, especificamente 

a partir dos resultados do estudo de campo, a presente pesquisa se dedicou à definição 

das diretrizes fundamentais para uma valoração válida do exame criminológico para 

progressão de regime e livramento condicional. 

No pormenor, foi possível definir a incidência de 3 vetores hermenêuticos 

atinentes ao exame criminológico na execução da pena privativa de liberdade, sendo o 

primeiro incidente na fase de admissibilidade da prova, e os demais na etapa de sua 

avaliação judicial. 

Quanto à admissibilidade da perícia, enquanto exigência à apreciação dos 

direitos subjetivos à progressão de regime ou ao livramento condicional, o citado 

condicionamento haverá de objetivar a aferição da evolução durante a pena de fatores 

psicológicos e sociais associados à prática do delito, especificamente nos casos em que 

identificada característica da personalidade do indivíduo com aptidão para influir no 

processo de sua reintegração social. 

Noutro plano, trazida a perícia ao processo de execução penal, sua 

valoração para progressão de regime ou livramento condicional deverá ser conduzida por 

uma limitação material, referente à associação entre fatores individuais e a prática do 

delito, e por uma limitação temporal, atinente aos reflexos e à evolução da mencionada 

associação e o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Não observadas tais diretrizes, a valoração do exame criminológico 

assumirá flagrante desnaturação, incorrendo, no particular das decisões denegatórias, em 

nítida medida do Direito Penal do inimigo, utilizando-se das características desfavoráveis 

ao sentenciado, mesmo que desassociadas da prática do delito, para lhe impor regime 

jurídico diferenciado e mais gravoso. 

Tal leitura é fundamental ao resguardo do viés democrático inerente ao 

Processo Penal do mundo contemporâneo. 
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