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RESUMO 
 
 
ROSA, Paula Nunes Mamede. A função ressocializadora da pena e o Poder Judiciário: 
encarceramento em massa e responsabilidade estatal. 2017. 327 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Penal) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2017. 

 
 
O presente trabalho visa a identificar quais as principais linhas argumentativas utilizadas 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da função ressocializadora da pena. Para 
tanto, foi realizada pesquisa empírica que consistiu no levantamento e na análise de 400 
acórdãos da Corte Paulista no âmbito da execução penal. Para o embasamento da pesquisa 
qualitativa, foram expostas as principais críticas sobre a pena de prisão e essa sua 
finalidade declarada, bem como a sua utilização como fundamento para um discurso de 
humanização das prisões. Foi analisada, ainda, a importância da jurisprudência e da 
atividade jurisdicional para a conformação do Direito e para a concretização da função 
ressocializadora da pena. Buscando traçar uma concepção dessa finalidade à luz da 
Constituição Federal e da garantia dos direitos fundamentais, que envolvem os direitos 
individuais e sociais, chegou-se à conclusão de que tal concepção implica a 
responsabilidade estatal pelo fornecimento de condições materiais para a devida 
reintegração do sentenciado e a limitação de seu poder punitivo pelos direitos individuais, 
não se sustentando mais aquela concepção de ressocialização que justifica a intervenção na 
individualidade e intimidade das pessoas, mesmo quando condenadas pelo cometimento de 
um delito. O que se verificou da análise dos acórdãos, no entanto, foi a rara preocupação 
de fato com o fornecimento dessas condições materiais e a utilização discursiva da  função 
ressocializadora somente como pretexto justificador da pena de prisão. Os direitos 
individuais e a preservação da autodeterminação dos sentenciados, por sua vez, foram 
observados em acórdãos que adotavam o princípio da legalidade. Por outro lado, 
constatou-se que ainda predominam, no âmbito da execução penal, ideias e concepções 
típicas do positivismo italiano e ao sentenciado não são observados os mesmos direitos 
fundamentais que ao resto da população, sendo o cumprimento de pena permeado de 
categorias como “personalidade do agente” e “periculosidade”, prevalecendo uma função 
de neutralização do indivíduo e a atividade jurisdicional como garantidora da segurança 
pública.  

 
Palavras-Chave: pesquisa empírica em direito; função ressocializadora; Poder 
Judiciário; jurisprudência; encarceramento em massa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
ROSA, Paula Nunes Mamede. The rehabilitative function of the penalty and the 
Judicial Power: mass incarceration and state responsibility. 2017. 327 f. Dissertation 
(Masters in Criminal Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo. 2017. 

 
 

This study aims to identify the main argumentative lines adopted by the São Paulo State 
Court of Appeals on the rehabilitative function of the penalty. To this purpose, an empirical 
research was conducted to analyse 400 decisions by the mentioned Court, in the area of 
sentence execution. As a basis for the qualitative research, the main aspects of the criticism 
made to the prison penalty and its stated rehabilitative purpose, as well as the use of this 
function as basis for a discourse on prison reform, were exposed. The importance of case 
law and judicial activity to the conformation of the law and to the achievement of the 
rehabilitative function were also analyzed. On the attempt to draw a conception of that 
purpose according to the Constitution and the need to guarantee fundamental rights, which 
involves individual and social rights, the conclusion was that this conception implies state 
responsibility for providing material conditions for the proper reintegration of the convict, 
while the punitive power is limited by individual rights, and, therefore, it is not possible to 
sustain rehabilitation as a purpose that tries to intervene in people’s individuality and 
intimacy, even if the person is convicted for a criminal offense. What we found from the 
analysis of the judicial decisions, however, was that few of them were concerned with 
actually supplying these material conditions, showing that the rehabilitative function 
remains existing only in the discourse that justifies imprisonment. Individual rights and the 
preservation of self-determination of convicts were observed in judgments that adopted the 
principle of legality. On the other hand, it was found that in the criminal execution are still 
predominant typical ideas and concepts of Italian positivism and the fundamental rights are 
not guaranteed to the same extenct as to the rest of the population, and the criminal 
execution  is filled with categories such as “agent's personality” and “dangerousness”, 
prevailing the purpose of neutralizing the individual and judicial activity as guarantor of 
public safety. 
 
Keywords: empirical legal research; rehabilitative function; Judicial Power; judicial 
decisions; mass incarceration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O encarceramento em massa é uma das grandes violações de Direitos Humanos no 

Brasil, principalmente pela insuficiência de vagas e investimentos realizados nos 

estabelecimentos prisionais. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias de 2014, o Brasil contava, em junho de 2014, com 607.731 pessoas privadas 

de liberdade, em um espaço correspondente a 376.669 vagas, o que significa um déficit de 

231.062 vagas e uma taxa de ocupação de 161%1. Além disso, verificou-se que a 

proporção de pessoas soropositivas dentre os presos é 60 vezes maior do que a proporção 

na população brasileira total, enquanto a taxa de tuberculose é 38 vezes menor na 

população livre2. A mortalidade dentro das unidades prisionais – considerando-se as 

mortes intencionais – é seis vezes maior do que a taxa de crimes letais intencionais 

verificada no Brasil3. 

Dessa forma, uma pessoa, quando é presa no Brasil, tem não apenas a sua liberdade 

privada – e todos os danos decorrentes dessa privação, como afastamento da família, do 

círculo social e da sua comunidade –, mas é submetida a um ambiente que viola a sua 

integridade física, emocional e até a sua vida. E tudo isso enquanto sob custódia do Estado, 

o mesmo que prevê a pena, aplica-a e a administra. 

Em visita realizada ao Brasil em 2011, o Subcomitê para a Prevenção da Tortura da 

Organização das Nações Unidas, assinalou que várias recomendações que já haviam sido 

feitas por diversos mecanismos da Organização das Nações Unidas não haviam sido 

implementadas, sendo constatados diversos problemas que se mantinham desde visitas 

anteriores4. Atentaram-se para a falta de assistência médica nos estabelecimentos visitados, 

                                                           
1 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 2014. Brasília, DF, 2014, p. 11. Disponível 
em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-
depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 out. 2016. 
2 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 2014. Brasília, DF, 2014, p. 114. Disponível 
em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-
depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 out. 2016. 
3 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 2014. Brasília, DF, 2014, p. 115. Disponível 
em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-
depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 out. 2016. 
4 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
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havendo casos de reclusos com enfermidades crônicas graves, fraturas ou lesões que não 

recebiam tratamento, além de terem expressado reticência em solicitar assistência médica, 

pois havia experiências de castigos infligidos por agentes penitenciários ou maus tratos 

durante o traslado para o hospital5. 

Além disso, apontaram a impunidade para os casos de tortura por funcionários 

públicos, bem como verificaram, com preocupação, diversas denúncias quanto a casos de 

corrupção no sistema prisional, como, por exemplo, casos em que os presos deveriam 

pagar propina para ter acesso a necessidades básicas garantidas por lei, como as saídas ao 

ar livre, visitas de familiares e proteção, e até casos em que pessoas detidas eram 

negligenciadas nas dependências policiais, tendo que subornar agentes estatais para que 

fossem levadas a estabelecimentos prisionais.6 

Nesse mesmo relatório, fizeram recomendações quanto à garantia dos direitos 

quando do momento da detenção, como conhecer seus direitos e informar um terceiro 

sobre a detenção, ou mesmo observar a classificação e separação dos presos7. Também 

foram dirigidas críticas e sugestões à superlotação verificada, falta de condições materiais, 

como celas sujas e sem ventilação, sem saneamento ou com saneamento inadequado, sem 

roupas de cama ou insuficientes, bem como falta de alimentos, água ou acesso ao ar livre e 

exercício8. 

Ao longo da fiscalização realizada, ainda, receberam denúncias de tortura e maus 

tratos no momento da detenção e durante a custódia policial, que envolviam espancamento, 

ameaças, privação de comida e água, obrigação de manter posições forçadas, afogamentos, 

                                                                                                                                                                                

p. 4. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 set. 
2016. 
5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 8-9. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 
set. 2016. 
6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 10-11. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 
set. 2016. 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 12-13. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 
set. 2016. 
8 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 14. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 set. 
2016. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
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descargas elétricas, duchas geladas e até estupro9. O mesmo ocorria quando os detidos já 

estavam nos estabelecimentos prisionais, havendo denúncias de espancamentos, insultos, 

ameaças, sanções arbitrárias, humilhações e até uso de gás lacrimogêneo dentro das 

celas10. 

Foram verificadas, ainda, as más condições carcerárias, como a superlotação, falta 

de condições materiais como colchões, tempo para exercício físico, saídas ao ar livre, 

fiscalização extremadas dos presos (preocupando-se com as sequelas psicológicas que 

podem originar), casos de morte dentro dos estabelecimentos prisionais e a falta de 

registros sobre a causa de tais mortes, falta de água quente para os banhos, celas escuras, 

sujas e infestadas de insetos e baratas, deficiências quanto ao fornecimento de artigos de 

higiene como sabonetes e papel higiênico, falta de atividades educacionais e 

laborterápicas, acesso limitado a comunicações com o mundo exterior, revistas vexatórias 

e má qualidade dos alimentos11. 

Nesse contexto de violações de direitos humanos – devido à superpopulação 

carcerária, violência entre detentos e entre estes e agentes penitenciários, tortura, maus 

tratos, abusos e desrespeito a condições mínimas de sobrevivência –, surgiram 

questionamentos acerca de como o Estado se posiciona diante desse problema e da sua 

responsabilidade por tais violações, emergindo, assim, uma proposta de pesquisa. 

Pelos dados acima expostos, fica evidente a inércia do Poder Executivo no 

fornecimento de condições materiais para o devido cumprimento de pena. 

No plano legislativo, se por um lado vislumbra-se algumas tentativas de se reduzir a 

utilização do Direito Penal e da prisão, como com a previsão de penas substitutivas da 

privação de liberdade (introduzidas pela Reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, 

mas ampliadas pela Lei n. 9.714/1998) ou mesmo a edição da Lei n. 9.099/1995 – que 

prevê novos modelos despenalizadores para conciliação de conflitos –, por outro observa-

                                                           
9 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 15. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 set. 
2016. 
10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 21. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 set. 
2016. 
11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la 
Prevención de La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Geneva, Suiça, 2012, 
p. 16-20. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf. Acesso em: 16 
set. 2016. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/OPCAT-Brasil1.pdf
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se um sem número de iniciativas no sentido contrário, como com a edição da Lei n. 

8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) – que prevê normas processuais e penais mais severas 

para os crimes arrolados como hediondos –, ou mesmo uma atividade mais intensa no 

sentido de se criar novos tipos penais ou expandir os já existentes. 

De fato, com relação à conduta do Poder Legislativo face ao problema do 

encarceramento em massa, em pesquisa desenvolvida pela Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), verificou-se que quase todos os projetos de lei concernentes à 

matéria penal apresentados entre os anos de 1984 e 2006, visavam à expansão ou criação 

de tipos penais (em contraposição à descriminalização de condutas ou restrição de seu 

alcance) ou ao aumento de penas. No universo de 100 projetos de leis estudados, 

constataram que, de 579 normas de comportamento, 531 correspondiam à criação de 

norma de comportamento e 41 à modificação de norma de comportamento (39 diziam 

respeito à expansão e apenas 02 à redução). De 891 normas de sanção, 837 se referiam à 

criação e 54 à modificação (das quais 47 correspondiam ao aumento da penalização e 07 à 

diminuição)12. Isso demonstra a incongruência das iniciativas legislativas face ao contexto 

de encarceramento em massa e aos investimentos do Poder Executivo no sistema prisional. 

No entanto, o foco do presente trabalho é o Poder Judiciário e como ele lida com o 

quadro de encarceramento em massa, com base nas decisões judiciais resultantes dos 

conflitos levados a ele. Essa opção foi realizada com base no pressuposto de que a atual 

situação carcerária é de responsabilidade do Estado, compreendido em seus três Poderes, 

havendo intensa fiscalização e debate quanto aos Poderes Executivo e Legislativo, com 

menor incidência quanto ao Poder Judiciário. 

Para tanto, propôs-se uma pesquisa de análise jurisprudencial, especificamente 

sobre a função ressocializadora da pena no âmbito da execução penal, uma vez que a 

tentativa de efetivação desta função implica invariavelmente considerar a realidade 

prisional, o posicionamento do recluso nas suas relações com o Estado, a responsabilidade 

do Estado com relação ao seu discurso oficial e a sua atividade nos casos concretos. 

No momento de edição de uma lei, de imposição de sanções de caráter penal a 

determinados comportamentos, ou mesmo no momento de aplicação prática da pena no 

processo de conhecimento, a função ressocializadora pode ser evocada de forma 

                                                           
12 Cf. MACHADO, M. et al. Atividade legislativa e obstáculos à inovação em matéria penal no Brasil. Série 
Pensando o Direito, n. 32, 2010. Disponível em: http://portal.mj.gov.br. Acesso em: 25 maio 2015. 

http://portal.mj.gov.br/
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meramente teórica. No entanto, na execução penal, a sua eficácia deve ser aferida no caso 

concreto, sendo também consideradas as suas deficiências. 

Em outras palavras: 

 

Podem ser distinguidos dois conceitos de pena: a pena ficta, isto é, um 
valor numérico que representa, primariamente, a criminalização abstrata 
decorrente da avaliação discricionária do Poder Legislativo e, 
secundariamente, a medida de individualização da conduta realizada; e a 
pena real, qual seja, uma assimilação realista das (precárias) condições 
locais de cumprimento da privação de liberdade.13 

 

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 – LEP), então, 

estabelece como seu princípio norteador a finalidade de reintegração social e oferece os 

instrumentos para a sua realização, cabendo ao Poder Executivo implementar nas unidades 

prisionais as condições materiais para a sua efetivação, e ao Poder Judiciário a 

concretização dos dispositivos legais.14  

As cortes, por meio de suas decisões, têm papel relevante na definição de políticas 

criminais e na sua efetividade. O Poder Judiciário, como intérprete e aplicador da lei, 

possui o poder de tornar inócua qualquer iniciativa do Poder Legislativo ou Executivo, se 

não aplicar a orientação por trás daquela iniciativa e efetivá-la em seu processo decisório. 

Em decorrência da sua atividade no caso concreto, lidando com indivíduos 

concretos, o Poder Judiciário pode (e deve) verificar a efetivação dos ideais do Estado e, 

no caso específico do presente trabalho, os objetivos de reintegração social do sentenciado, 

devendo, para tanto, considerar os dados empíricos acerca do cumprimento de pena no 

                                                           
13 TAVARES, Juarez. Parecer acerca da relação entre as condições concretas de funcionamento do sistema 
prisional e o alcance dos objetivos manifestos da pena, bem como sobre a viabilidade de o Poder Judiciário 
levar em conta tais condições nos momentos da fixação e execução das penas privativas de liberdade e 
medidas cautelares de prisão. Brasília, 07 abr. 2015. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/juarez-
tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/. 
Acesso em: 16 set. 2016. 
14 SCAPINI, inclusive, chama a atenção para o disposto no artigo 66, VI, VII e VIII, da Lei de Execução 
Penal (Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida 
de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o 
adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, 
no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 
infringência aos dispositivos desta Lei;), que atribui ao magistrado o poder de efetivar as previsões da LEP e 
combater as violações perpetradas pelo sistema carcerário, sem que seja necessária sua provocação, ou seja, 
podendo atuar de ofício. In: SCAPINI, Marco Antonio Bandeira. Execução Penal: Controle da Legalidade. 
In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 310. 

http://emporiododireito.com.br/juarez-tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/
http://emporiododireito.com.br/juarez-tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/
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Brasil. É sua função garantir os direitos dos sentenciados e fiscalizar o andamento da 

finalidade de ressocialização, sendo esta compreendida como o fornecimento das 

condições materiais para a reintegração social daqueles privados de liberdade. Há, 

portanto, a latente necessidade de, compreendendo o papel desempenhado pelo Poder 

Judiciário no contexto democrático, verificar o processo de tomada de decisão dos 

tribunais e os efeitos práticos e políticos da atuação das cortes. 

O presente trabalho, então, é dividido em quatro capítulos, sendo dois teóricos, um 

metodológico e um dedicado à análise dos acórdãos selecionados e que compõe o ponto 

central da pesquisa. 

No primeiro capítulo, teórico, o foco será demonstrar como a função 

ressocializadora é um conceito polissêmico e em disputa no campo jurídico, que serviu 

para compor diversos discursos diferentes ao longo de sua história. Dessa forma, serão 

apontadas as críticas dirigidas a essa finalidade e à experiência carcerária, a partir de 

trabalhos teóricos e constatações práticas, como os estudos de GOFFMAN e 

MARTINSON. Além disso, serão retomadas diversas ideias que a utilizaram como 

fundamento para a humanização das penas e para as reformas penitenciárias, desde os 

correcionalistas espanhóis até formulações mais recentes, como os trabalhos de 

RODRIGUES e ROXIN, passando pelas ideias dos defensores da Nova Defesa Social. Em 

seguida, buscar-se-á identificar as feições que essa finalidade deve assumir na atualidade, 

de acordo com os avanços teóricos e, principalmente, à luz da Constituição Federal de 

1988. 

Ainda no primeiro capítulo, será feita uma exposição teórica dos institutos da 

progressão de regime e do livramento condicional, uma vez que são dois instrumentos 

previstos para se atingir a ressocialização e foram utilizados para a presente pesquisa. 

No segundo capítulo, também teórico, será feita uma análise acerca da função do 

Poder Judiciário, mostrando a sua importância como produtor de direito, mas também 

delimitando a sua responsabilidade em um Estado dirigente, como é o caso do Brasil após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, com suas finalidades sociais e o amplo 

espectro de direitos fundamentais que visa a efetivar. Com esse capítulo, ainda, buscar-se-á 

delimitar como deveria ser a atuação do Poder Judiciário na execução penal, tendo em 

vista a função ressocializadora da pena. 
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Em seguida, será elaborado um capítulo metodológico, expondo as diversas opções 

que foram realizadas ao longo da presente pesquisa, acerca dos recortes temporais, 

espaciais e de tema. Cada uma dessas opções e os seus fundamentos serão explicitados 

nesse capítulo, bem como será feita uma breve exposição dos acórdãos encontrados, 

recorrendo-se aos aspectos quantitativos das decisões, embora não seja o objeto principal 

do trabalho. Também com o intuito de situar o leitor na pesquisa, será feita breve descrição 

sobre os principais argumentos utilizados por recorrentes e recorridos nos acórdãos 

selecionados, por serem estes os atores processuais que também disputam o dizer o direito 

que culmina nas decisões judiciais. 

Por fim, no quarto e último capítulo da dissertação, far-se-á o exame das linhas 

argumentativas encontradas nos acórdãos. Como são muitas as informações disponíveis, 

optou-se por selecionar os principais argumentos utilizados, bem como as categorias mais 

recorrentes nos acórdãos, de forma a permitir explicitar como se deram os processos de 

tomada de decisão, as opções políticas feitas pelos magistrados e a ideologia que permeia a 

execução penal brasileira, que passa pelo uso da progressão de regime e do livramento 

condicional, a forma como o magistrado enxerga o sentenciado e a si mesmo, na sua 

atividade jurisdicional, e, principalmente, para permitir analisar como a função 

ressocializadora tem sido utilizada e quais conteúdos ela justifica. 

Assim, primeiramente serão traçados os principais argumentos com relação à 

função ressocializadora da pena de uma forma mais ampla, para depois passar à análise de 

categorias mais específicas, como a utilização do exame criminológico, a personalidade do 

agente, a periculosidade, a gravidade do delito e a pena a cumprir e, por fim, o princípio do 

in dubio pro societate. Serão analisados, ainda, os argumentos relacionados à atividade 

jurisdicional, pelos princípios do livre convencimento e da individualização da pena, e 

também no sentido de como o magistrado enxerga o seu papel como juiz. 
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CAPÍTULO 01 

A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA 

 

 

1.1 Introdução: as teorias que buscam justificar a pena 

 

Para melhor situar a função ressocializadora, objeto principal da presente pesquisa, 

é necessária uma breve introdução às funções da pena. 

Ao tratar da questão da justificação da pena e do direito de punir, FERRAJOLI 

separa a resposta dada a esse problema em duas categorias: positivas, também 

denominadas justificacionistas, e negativas, também denominadas abolicionistas15. 

As respostas positivas “justificam os custos do direito penal com objetivos, razões, 

ou funções moralmente ou socialmente irrenunciáveis”16, enquanto as respostas negativas 

não reconhecem nenhuma justificação ao Direito Penal, buscando a sua eliminação, seja 

por não reconhecerem seu fundamento ético-político, seja porque entendem que as 

vantagens desse sistema não compensam os constrangimentos que produz, ou seja, “a 

limitação da liberdade de ação para os que o observam, a sujeição a um processo por 

aqueles tidos como suspeitos de não observá-lo, e a punição daqueles julgados como 

tais”17. 

Dentre as inúmeras funções atribuídas ao direito penal e à prisão, considerando-se, 

neste caso, as teorias legitimadoras do poder de punir, podem ser citadas as teorias 

absolutas (retributivas) e as relativas (preventivas). FERRAJOLI as diferencia da seguinte 

forma: 

                                                           
15 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
230. Ainda, sobre algumas ideias fundadoras do abolicionismo, pode ser citada KARAM: “A pena só se 
explica – e só pode se explicar – em sua função simbólica de manifestação de poder e em sua finalidade não 
explicitada de manutenção e reprodução deste poder. [...] As próprias características de irracionalidade e 
seletividade na intervenção do sistema penal já fazem com que toda manifestação do poder punitivo do 
Estado seja dotada de violência”. In: KARAM, Maria Lúcia. Aplicação da pena: por uma nova atuação da 
justiça criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 2, n. 6, p. 117-132, abr./jun. 1994, p. 117-119. 
16 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
230. 
17 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
230-231. 
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São teorias absolutas todas aquelas doutrinas que concebem a pena como 
um fim em si própria, ou seja, como “castigo”, “reação”, “reparação” ou, 
ainda, “retribuição” do crime, justificada por seu intrínseco valor 
axiológico, vale dizer, não um meio, e tampouco um custo, mas, sim, um 
dever ser metajurídico que possui em si seu próprio fundamento. São, ao 
contrário, “relativas” todas as doutrinas utilitaristas, que consideram e 
justificam a pena enquanto um meio para a realização do fim utilitário da 
prevenção de futuros delitos.18 

 

As teorias absolutas, que atribuem à pena um caráter retributivo, portanto, não 

compreendem as penas como um meio para atingir um objetivo, mas como um fim em si 

mesmas, se “autojustificando”. Essas teorias têm como seus maiores expoentes KANT e 

HEGEL, para os quais a pena deveria restabelecer a justiça que foi violada com a prática 

de um delito, retribuindo a culpa. Assim, essas teorias, visando ao delito já ocorrido, 

buscam, com a punição, somente a compensação de culpa, sem atribuir à pena qualquer 

fim socialmente útil19. 

Para KANT, a pena judicial não poderia servir como meio para fomentar um bem, 

seja para o delinquente ou para a sociedade civil, devendo ser infligida contra aquele que 

cometeu um crime “apenas porque ele cometeu o crime”20. Nessa teoria, a lei penal é um 

imperativo categórico e a pena, seu resultado, deve ser aplicada, pois “se perece a justiça, 

então não tem mais qualquer valor que os homens vivam sobre a Terra”21. Dessa forma, ele 

compreendia a pena como uma retribuição ética, justificando a sua imposição em 

decorrência do valor moral da lei penal que foi violada pelo indivíduo22. 

HEGEL, por sua vez, parte de uma concepção contratualista, pela qual o direito é 

expressão de uma vontade geral que, normalmente, coincide com a vontade particular. O 

delito surge como uma vontade individual que se contrapõe à vontade geral, e consiste em 

uma violência. Essa violência deve ser anulada com outra violência, que é a pena. O delito, 

                                                           
18 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
237. 
19 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da Pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 205-206. 
20 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes: primeira parte. Tradução de Célia Aparecida Martins. 
Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Universitária São Francisco, 2013, p. 137. 
21 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes: primeira parte. Tradução de Célia Aparecida Martins. 
Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Universitária São Francisco, 2013, p. 138. 
22 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
237. 
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assim, é a negação do direito, que deve ser negado pela pena como meio de restaurar o 

direito. Para HEGEL, frise-se, o delito não é negativo em si, pois possui existência positiva 

como vontade particular do criminoso. Deve-se, portanto, lesar essa vontade como forma 

de suprimir o crime, que, caso contrário, continuaria válido. A pena também não é vista 

como um bem ou um mal, mas simplesmente como uma questão de justiça, uma vez que é 

o meio de supressão da violação de um direito23. 

Apesar das críticas que podem ser formuladas com relação às teorias retributivistas, 

como, por exemplo, de que poderiam ser justificadoras de penas cruéis, como os suplícios 

e a pena de morte, elas forneceram diversas contribuições para a teoria da pena, como a 

ideia de proporcionalidade. 

As teorias relativas, por sua vez, são também denominadas utilitaristas, pois 

utilizam a pena como um meio para se atingir um fim, que seria a prevenção de novos 

delitos24, por isso também denominadas teorias preventivas25. 

Conforme explica FERRAJOLI: 

 

A concepção da pena enquanto meio, em vez de como um fim ou valor, 
representa o traço comum de todas as doutrinas relativas ou utilitaristas, 
desde aquelas de emenda e da defesa social àquelas da intimidação geral, 
daquelas da neutralização do delinqüente àquelas da integração dos 
outros cidadãos.26 

 

A coerção penal, portanto, é voltada para o delito futuro, está vinculada a uma meta 

a ser alcançada, possui fins sociais, quais sejam, evitar novas e futuras condutas delitivas. 

Essas teorias se dividem em especial e geral, a depender de se estão dirigidas para o 

protagonista de uma conduta desviada ou para a sociedade como um todo, 

                                                           
23 HEGEL, Georg Wilíelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 80-95. 
24 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
236. 
25 Embora mais aceitas atualmente, estas teorias não são isentas de críticas. “As teorias preventivas da pena 
sempre foram criticadas pela incapacidade de recuperar o preso ou ressocializá-lo, ainda que nos países de 
Primeiro Mundo, ou de intimidá-lo individualmente ou de prevenir o crime pela intimidação geral. O 
condenado não é recuperado e as pessoas não deixam de praticar crimes em razão do sistema penitenciário 
que lhe é apresentado em todos os países.” In: BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: Um Estudo sobre os 
Preconceitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 175 
26 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
240. 
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respectivamente. Cada uma dessas divisões se subdivide em positiva e negativa. 

A função preventiva geral positiva vem para reforçar os valores de determinada 

sociedade, possuindo uma função simbólica. O direito é visto, de acordo com essa 

corrente, como um “instrumento de estabilização social”, orientando condutas e 

institucionalizando expectativas. A punição se volta para a maioria da população, visando à 

integração social e reforçar a confiança nas normas27. 

A função preventiva geral negativa, por sua vez, se relaciona com a intimidação por 

meio da pena, servindo esta como exemplaridade, de forma que os cidadãos sejam 

desencorajados de cometer um crime. A punição é vista como uma forma de dissuadir a 

minoria da população que pensaria em cometer um crime, adotando uma visão 

economicista da conduta do ser humano, como se este fosse um calculador das vantagens e 

desvantagens das suas ações. Assim, eleva-se os custos de uma ação violadora de normas 

na tentativa de convencer os homens a optarem pelas condutas legais28. 

A função preventiva especial negativa é voltada para a neutralização do indivíduo 

que cometeu um crime, impedindo sua reincidência de forma material, seja pela prisão, 

pena de morte, castração para os delitos sexuais etc. Essa finalidade busca incapacitar o 

indivíduo para o cometimento de um novo crime29. 

Por fim, a função preventiva especial positiva visa à recuperação do preso, sua 

reinserção na sociedade que ele feriu, em uma tentativa de ensiná-lo a conviver 

pacificamente em sociedade. 

São inúmeras as críticas que são direcionadas às teorias que atribuem à pena 

funções preventivas. No entanto, é importante destacar que essas funções, ao serem 

almejadas, “proporcionaram todo um estudo, até então desprezado, para o problema 

concreto da medida e determinação da pena”, se preocupando, ao contrário do que ocorreu 

com o retributivismo, com “as intencionalidades estatais colimadas aos procedimentos 

legislativos, judiciais e executórios”30. Assim, pode-se afirmar que as funções preventivas 

impõem a responsabilidade estatal sobre a pena aplicada e são pressupostos necessários das 

                                                           
27 PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Teoria da pena e execução penal: uma introdução 
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 109-110. 
28 PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Teoria da pena e execução penal: uma introdução 
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 108-110. 
29 PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Teoria da pena e execução penal: uma introdução 
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 111. 
30 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da Pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 219. 
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doutrinas penais acerca dos limites do poder punitivo estatal31. 

Desse debate entre teorias retributivas e preventivas, surgiu uma terceira corrente, 

denominada mista ou unificadora, que agrupa em apenas um conceito ambas as teorias. A 

teoria mista é adotada pelo Código Penal Brasileiro, conforme pode ser observado em seu 

artigo 5932, que adota como critério norteador da aplicação da pena tanto a retribuição 

quanto a prevenção. 

No entanto, com o fim do processo de conhecimento, quando da execução da pena, 

a finalidade buscada será a ressocialização, uma vez que assim determina a Lei de 

Execução Penal, em seu artigo 1o, sendo esta finalidade a que interessa ao presente 

trabalho. 

 

1.2 As críticas à ressocialização na execução penal 

 

As críticas voltadas à função ressocializadora são conhecidas, abrangendo a 

injustiça da seletividade do Direito Penal, a estigmatização do condenado e o isolamento 

daquele que deveria ser reinserido na sociedade. 

Conforme PAVARINI e GIAMBERARDINO: 

 

A finalidade medicinal da pena sempre foi objeto privilegiado de 
abundante crítica filosófica, com base na incompatibilidade entre 
necessidade de justiça e desejo de auxílio social, ou seja, entre querer 
fazer o bem enquanto intencionalmente se faz o mal, entre ensinar a 
liberdade através da coação à virtude. A pretensão de prevenção especial 
foi rejeitada como inaceitável porque não-liberal, ao repropor a confusão 
entre ética e direito; ou mesmo porque impraticável em uma sociedade 
pluralista e conflitual; ou, ainda temível, porque capaz de evocar 
fantasmas orwellianos. 
A análise da crítica sociológica chega por último, quando o modelo 
correcional havia já entrado em crise, seguindo a crise dos sistemas de 
Welfare que o haviam buscado realizar por completo.33 

                                                           
31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
241. 
32 Assim dispõe o artigo 59 do Código Penal: “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” (grifa-se). 
33 PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Teoria da pena e execução penal: uma introdução 
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 110-111. 
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Uma das primeiras críticas que pode ser apontada à pena privativa de liberdade e 

sua pretensa finalidade de ressocialização se relaciona com a própria natureza da prisão, 

uma vez que “o ambiente carcerário é um meio artificial, antinatural, que não permite 

realizar nenhum trabalho reabilitador com o recluso”34. 

GÜNTHER, em crítica às finalidades da pena, discorre sobre a função preventiva 

especial positiva, posta como objetivo da execução penal, sendo a proteção da coletividade 

prevista de modo secundário. Dentre as dificuldades encontradas para a efetivação desse 

objetivo se encontra a necessidade de voluntariedade do delinquente nesse processo. 

Quando isso não se verifica, ele não será passível de ressocialização, mas somente 

aparentará internalizar os valores que lhes são passados, como estratégia para conseguir 

benefícios da execução penal.35 

Além disso, essa finalidade só poderá ser concretizada se a causa do 

comportamento desviante estiver ligada ao delinquente e problemas de socialização, mas 

não atende às causas da criminalidade relacionadas com a própria estrutura social, quando 

esta é injusta e reprodutora de desigualdades, ou mesmo em um sistema jurídico ilegítimo, 

como já ocorreu com, por exemplo, as Leis de Nuremberg ou o Apartheid, que produziram 

normas que impunham condutas irrazoáveis. Nestes casos, a ressocialização se torna um 

instrumento de adestramento e sujeição do indivíduo.36 

Além do mais, há a contradição em se agrupar um conjunto de pessoas 

consideradas antissociais, afastando-as do convívio de pessoas consideradas sociais, como 

forma de pretender atingir a ressocialização daquelas. 

Um dos impeditivos apontados para a efetiva ressocialização dos condenados é o 

processo de prisionização pelo qual passa o recluso, que consiste nos efeitos da prisão na 

sua identidade. Assim, o indivíduo é afastado de suas relações e referências anteriores e se 

vê inserido em um sistema que tem regras próprias, às quais ele tem que se adaptar.37 

BARATTA, ao discorrer sobre o processo de socialização do preso, apresenta dois 

                                                           
34 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 123. 
35 GÜNTHER, Klaus. Crítica da pena I (2004). Tradução de Flavia Portella Püschel. Revista Direito GV, v. 2, 
n. 2, p. 187-203, jul./dez. 2006, p. 197-198. 
36 GÜNTHER, Klaus. Crítica da pena I (2004). Tradução de Flavia Portella Püschel. Revista Direito GV, v. 2, 
n. 2, p. 187-203, jul./dez. 2006, p. 198. 
37 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. A identidade do preso e as leis do cárcere. 2008. 205f. Dissertação 
(Mestrado em Criminologia). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008, p. 43. 
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momentos distintos: um primeiro, que é chamado de “desculturação”, no qual o recluso é 

afastado da sociedade, de suas relações e valores; e um segundo, chamado de 

“aculturação” ou “prisionalização”, que trata da apropriação, pelo preso, de atitudes, 

modelos de comportamento e valores típicos da subcultura carcerária.38 

O efeito negativo da prisionalização, ainda, inclui dois processos pelos quais passa 

o encarcerado: a educação para ser criminoso e a educação para ser bom preso. Assim, 

enquanto o preso recebe como modelo de comportamento aquele apresentado por uma 

minoria de criminosos com forte orientação antissocial, também aprende a “interiorizar 

modelos exteriores de comportamento”, aceitando as normas prisionais (formais e 

informais), sem de fato interiorizá-las, como pretende a pena, por meio de sua finalidade 

declarada de ressocialização.39 

BARATTA, crítico do modelo carcerário, discorre sobre como os institutos de 

detenção possuem características que produzem efeitos contrários à pretendida reeducação 

e reinserção do condenado, enquanto produzem efeitos que favorecem a inserção do 

detento na população criminosa. Enquanto o “moderno ideal educativo” promove a 

individualidade e o autorrespeito do indivíduo, alimentado pelo respeito que o educador 

tem dele, o cárcere propicia as condições contrárias, por meio de cerimônias de degradação 

no início da detenção, pelas quais o encarcerado é privado até dos símbolos exteriores da 

própria autonomia (vestuários e objetos pessoais), de sua liberdade e espontaneidade. 

Assim, a vida no cárcere, como universo disciplinar, é repressiva e uniformizante.40 

A esse respeito, ainda, BITENCOURT explica que a prisão, quando surgiu como 

principal resposta penológica, a partir do século XIX, foi recebida com otimismo, 

acreditando-se que poderia, dentro de certas condições, reabilitar aquele que delinquiu. No 

entanto, atualmente, diante da perda de esperanças com relação a esse resultado, a prisão 

entrou em crise e, junto com ela, o ideal ressocializador, pelo fato de que grande parte das 

críticas e questionamentos se refere à impossibilidade – absoluta ou relativa – de se obter 

resultados positivos sobre o apenado.41  

                                                           
38 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos 
Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2011, p. 183-184 
39 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos 
Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2011, p. 184-185. 
40 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos 
Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2011, 183-184. 
41 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 154. 
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Seguindo na mesma linha, BACILA completa que as teorias preventivas – não 

apenas a ressocialização – sempre foram criticadas por sua incapacidade de recuperar o 

preso, ressocializá-lo, intimidá-lo individualmente ou pela intimidação geral, mesmo nos 

países de “Primeiro Mundo”. Em qualquer país, o sistema penitenciário não alcança seu 

objetivo de prevenção de crimes, seja qual for a finalidade adotada para a pena.42  

Além de críticas formuladas no plano teórico, podem ser citadas algumas que 

desenvolvem essa descrença com relação à ressocialização por meio de experiências, de 

constatações empíricas. 

GOFFMAN, ao estudar o que denominou de “instituições totais” – que definiu 

como “um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de 

tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”43, dentre as quais se inclui a 

prisão –, analisou os efeitos da institucionalização no indivíduo internado, como isso afeta 

as suas relações sociais e seu desenvolvimento pessoal. Os rituais presentes nas instituições 

totais, a perda da individualidade, a dinâmica da convivência social, os níveis de 

fiscalização do comportamento e de exigência de obediência, entre outros aspectos 

apontados por esse pesquisador, mostram os efeitos da institucionalização no internado, 

que em nada auxiliam a sua integração na sociedade formal externa. Ao final desse 

processo de institucionalização, o internado deve absorver as regras daquela instituição, 

inibindo o seu desenvolvimento pessoal. 

 Dentre tantos efeitos expostos por ele, chama a atenção o que ele denomina a 

“mortificação do eu”, que se dá por meio de uma série de rebaixamentos, degradações, 

humilhações e profanações. Consiste em um processo pelo qual o indivíduo é despido de 

sua personalidade, do seu mundo exterior, do papel que exercia nele e das influências que 

recebia. Esse processo possui rituais que separam a vida do internado daquela que ele 

levava no ambiente externo, como o próprio processo de admissão na instituição.44 

Após serem despojados de tudo aquilo que os ligavam ao mundo externo e os 

individualizavam, são fornecidos aos internados novos objetos, padronizados e típicos da 

instituição. Além da perda do conjunto de identidade, pode haver a desfiguração pessoal 
                                                           
42 BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: Um Estudo sobre os Preconceitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p. 175. 
43 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p. 11. 
44 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p. 24-27 
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por meio de mutilações diretas e permanentes do corpo, o que leva os internados a sentirem 

que estão em um ambiente que não garante a sua integridade física. Além disso, a barreira 

que geralmente as pessoas têm entre o seu espaço privado e o coletivo são constantemente 

violadas nas instituições totais, retirando do internado sua privacidade.45  

Não sendo o caso de aprofundamento na pesquisa de GOFFMAN, ela trouxe 

diversas contribuições para a discussão sobre os efeitos de prisionização no sentenciado, 

explicando a ruptura do indivíduo antes de ser institucionalizado e daquela que ainda 

surgirá no decorrer da sua institucionalização, os novos laços criados, a adaptação à 

dinâmica daquele novo microcosmos tão diferente do mundo do lado de fora, as 

dificuldades de readaptação após a liberação do internado, a estigmatização sofrida, entre 

tantos outros efeitos. Todas essas constatações contribuem para compreender a descrença 

na função ressocializadora da pena e a incapacidade da prisão em reintegrar o sentenciado 

à comunidade. 

Outra pesquisa que aumentou o ceticismo com relação à função ressocializadora é 

denominada “What works? Questions and answers about prison reform”46, realizada por 

MARTINSON no final da década de 1960, que analisou diversos modelos de prisão e de 

assistência aos presos, que incluía terapia obrigatória ou facultativa, em grupo ou 

individual, educação, trabalho etc., chegando à conclusão, ao final, que nada funcionava. 

Afirmou, inclusive, que com poucas e isoladas exceções, os esforços de reabilitação que 

haviam sido relatados até então não tiveram nenhum efeito significativo sobre a 

reincidência.47 

BARATTA, após a constatação dessa descrença na função ressocializadora da pena, 

propõe um novo modelo para o cárcere, com fundamento no que ele denomina de 

“reintegração social”. Partindo do contexto da criminologia crítica, ou seja, constatando 

que a ressocialização não pode ser alcançada por meio do cárcere que, ao contrário, apenas 

oferece condições negativas para esse objetivo, BARATTA defende que a ideia de 

reintegração do sentenciado à sua comunidade não pode ser abandonada, mas deve ser 

reinterpretada e reconstruída sobre outros fundamentos, que mantenha como base realista 

                                                           
45 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p. 27-29 
46 Tradução livre: “O que funciona? Perguntas e respostas sobre reforma nas prisões”. 
47 MARTINSON, Robert. What works? Questions and answers about prison reform. The Public Interest, n. 
35, p. 22-53, primavera 1974. Disponível em: http://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/what-
works-questions-and-answers-about-prison-reform. Acesso em: 24 abr. 2015. 

http://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/what-works-questions-and-answers-about-prison-reform
http://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/what-works-questions-and-answers-about-prison-reform
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os efeitos deletérios já constatados da prisão48. Para tanto, rejeita as expressões 

“ressocialização” e “tratamento”, uma vez que elas pressupõem um papel passivo do preso 

e um papel ativo das instituições, com toda a carga que ela tem atribuída pela criminologia 

positivista, para adotar a expressão “reintegração social”, que é significada pelo autor. 

Primeiramente, defende que a reintegração social do sentenciado não se dá através 

do cumprimento da pena, mas deve ser buscada apesar dela, tornando menos precárias as 

condições de vida dentro do cárcere. Para tanto, propõe que sejam tomadas iniciativas que 

tornem a experiência do cárcere menos dolorosa e mais humana, que sejam operadas 

mudanças radicais e inspiradas, não se reduzindo a mudanças meramente tecnocráticas que 

acabam por legitimar a instituição carcerária em seu conjunto. Esse reformismo é parte de 

uma estratégia reducionista de curto e médio prazos, que é, no longo prazo, abolicionista.49 

De acordo com essa proposta, não apenas deve haver um cárcere melhor, mas 

também menos cárcere, com a redução da pena de prisão, ao mesmo tempo em que se 

desenvolve as possibilidades já existentes do regime aberto e a garantia dos direitos dos 

presos à instrução, ao trabalho e à assistência, sem que isso prejudique o desenvolvimento 

de novas possibilidades no plano legislativo e administrativo.50 

Além disso, propõe uma série de medidas que visa a aproximar cárcere e sociedade, 

em uma tentativa de amenizar o isolamento, que é fator relevante da prisionalização. 

Dentre essas medidas está a abertura do cárcere para uma maior participação da sociedade, 

abrindo-se também o caminho para um processo de comunicação e interação entre eles, de 

forma que um se identifique no outro e a sociedade também reassuma parte de seus 

problemas e conflitos que ficam segregados no cárcere.51 

                                                           
48 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 251-253. 
49 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 254. 
50 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 254. 
51 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 255. Para ele, ainda: “Si observamos la población 
carcelaria, su composición demográfica, nos damos cuenta que la marginación carcelaria es, para la mayor 
parte de los detenidos, un proceso secundario de marginación que interviene después de un proceso 
primário. En efecto, en la actualidad, la mayor parte de los detenidos provienen de los grupos sociales ya 
marginados, sobre todo en cuanto excluidos de la sociedad activa por obra de los mecanismos del mercado 
de trabajo. Una reintegración social del condenado significa, por lo tanto, ante todo corregir las 
condiciones de exclusión de la sociedad activa de los grupos sociales de los que provienen, para que la vida 
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Essa nova interpretação da ressocialização também inclui a redefinição do conceito 

de tratamento para o de serviço, o que significa reconstruir integralmente, como direitos 

dos detentos, as atividades exercidas dentro do cárcere, apesar das condições negativas que 

lá são encontradas. Assim, devem ser oferecidos diversos serviços dentro do cárcere, que 

vão desde educação e instrução profissional até os serviços sanitários e psicológicos, 

compensando-se as situações de carência e privação que são frequentes na vida dos 

detentos antes do seu ingresso no crime. Essa assistência ao detento deve se estender ao 

egresso em seu processo de reintegração à sociedade.52 

Enquanto tais mudanças no cárcere e no tratamento dado ao preso são 

desenvolvidas, deve haver, ainda, o esforço de se criar estratégias e práticas de efetiva 

descarceirização, objetivando que se realizem as condições culturais e políticas que 

permitam à sociedade livrar-se da necessidade do cárcere.53 

Dessa forma, pode-se afirmar que a reintegração social é um programa de longo 

prazo, que adota estratégias de curto e médio prazos, bem como é concretizado em várias 

frentes. Ciente das contribuições das pesquisas empíricas sobre os efeitos do cárcere, bem 

como levando em consideração os progressos proporcionados pela criminologia crítica no 

que se refere à compreensão do crime e do criminoso, oferece uma alternativa à disputa 

entre as teorias retributivas e preventivas e entre justificadores e abolicionistas. Sabendo 

que a prisão é uma realidade e será difícil aboli-la em breve, oferece um plano 

abolicionista de longo prazo, que não ignora as necessidades presentes das prisões e dos 

detentos. 

SÁ, ao propor um modelo de terceira geração para a criminologia clínica, 
                                                                                                                                                                                

postpenitenciaria no signifique simplemente, como casi siempe sucede, el regreso de la marginación 
secundaria a la primaria del próprio grupo social de pertenencia, y desde allí una vez más a la cárcel.” In: 
BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 255. Tradução livre: “Se olharmos para a população 
carcerária, a sua composição demográfica, percebemos que a marginalização carcerária é, para a maioria dos 
detidos, um processo secundário de marginalização que intervém após um processo primário. Na verdade, na 
atualidade, a maioria dos detidos provem dos grupos sociais já marginalizados, especialmente excluídos da 
sociedade ativa por causa dos mecanismos do mercado de trabalho. Uma reintegração social dos condenados 
significa, portanto, antes de mais nada corrigir as condições de exclusão da sociedade ativa dos grupos 
sociais de onde vêm, para que a vida após a prisão não signifique simplesmente, como quase sempre ocorre, 
o retorno à marginalização secundária à primária do próprio grupo social ao qual pertence, e dali mais uma 
vez ao cárcere”. 
52 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 256. 
53 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de “reintegración social” 
del condenado. In: ARAÚJO JR., João Marcello de. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 255. 
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desenvolve essa ideia de reintegração social em contraposição à ressocialização, com base 

no conceito de BARATTA. Assim, ele se afasta da tentativa de justificar a pena ou de 

atribuir uma finalidade a ela, mas, reconhecendo o cárcere como uma realidade, propõe 

novas práticas no âmbito da execução penal. 

Quanto à ressocialização, compreende que esta visa à cura dos impulsos não aceitos 

do indivíduo e a sua redução em sua subjetividade, 

 

[...] pelo qual se pretende reduzir ou aniquilar o excluído, resolver de vez 
qualquer contradição e atingir um nível ótimo de equilíbrio, tanto do 
indivíduo a ser ressocializado, quanto em suas relações com o contexto 
social. Querer ressocializar o encarcerado é querer silenciar nele a voz 
que é dissonante com a nossa própria voz, ou, mais do que isso, é querer 
silenciar nele a voz que se apresenta como eco das vozes que se 
encontram abafadas em nós. Ao pretendermos ressocializar o 
encarcerado, nós pretendemos dissolver as contradições, tanto dentro 
dele, como dentro de nós mesmos e nas relações dele conosco.54 

 

Como alternativa a essa função, portanto, sugere a reintegração social, que descarta 

a ideia de crime como um desvio, compreendendo-o como uma das mais fortes expressões 

do drama humano, de suas contradições, de seus conflitos internos. Com isso, visa à 

reintegração de todas as partes de um todo (sociedade), incluindo-se aí o apenado, 

desenvolvendo um diálogo entre essas partes, incentivando a escuta compreensiva, sem 

querer dissolver as contradições existentes, uma vez que presentes em todos os seres 

humanos e impossível de serem resolvidas. 

Esse modelo se processaria apesar da prisão e não por meio dela, mas implicaria, 

por exemplo, sua melhoria, “que o cárcere seja cada vez menos cárcere, tanto em termos de 

duração da pena, quanto em termos de tratamento e das condições internas do mesmo, ou 

ainda em termos da abertura da parte encarcerada da sociedade para a parte não 

encarcerada e vice-versa”55. 

Devido a essa crise das funções da pena, da prisão e até do próprio Direito Penal, 

surgem as teorias abolicionistas, com expoentes como MATHIESEN, CHRISTIE e 

HULSMAN, que não vão tentar responder à pergunta de “por que punir?”, mas vão 

                                                           
54 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 319. 
55 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 320. 
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questionar a própria necessidade de punir.56  

No pensamento de FERRAJOLI: 

 

Considero abolicionistas somente aquelas doutrinas axiológicas que 
acusam o direito penal de ilegítimo, ou porque moralmente não admitem 
nenhum tipo de objetivo capaz de justificar as aflições que o mesmo 
impõe, ou porque consideram vantajosa a abolição da forma jurídico-
penal da sanção punitiva e a sua substituição por meios pedagógicos ou 
instrumentos de controle de tipo informal e imediatamente social.57 

 

No entanto, embora as críticas com relação à pena tenham profunda comprovação 

empírica, as correntes político-criminais que surgiram em resposta a essa deslegitimação 

do Direito Penal e sua punição não oferecem propostas alternativas a essa realidade58. Ao 

rejeitar os modelos penais existentes, não aprofundam em questões mais específicas da 

justificação e da deslegitimação do Direito Penal, tais como a qualidade e quantidade das 

sanções penais e das proibições ou as técnicas de controle processual59. 

Por outro lado, as teorias abolicionistas possuem dois méritos elencados por 

FERRAJOLI: 

 

O ponto de vista abolicionista – exatamente porque se coloca ao lado de 
quem paga o preço da pena e não do poder punitivo, sendo, portanto 
programaticamente externo às instituições penais vigentes – teve o mérito 
de favorecer a autonomia da criminologia crítica, de solicitar-lhe as 
pesquisas sobre a origem cultural e social da desviação e sobre a 
relatividade histórica e política dos interesses penalmente protegidos, e, 
via de conseqüência, de contrastar, talvez mais do que qualquer outra 
orientação teórica, o latente “legitimismo” moral das doutrinas penais 
dominantes. 
[...] Deslegitimando o direito penal de um ponto de vista radicalmente 
externo e denunciando-lhe a arbitrariedade, bem como os custos e o 
sofrimento que o mesmo traz, os abolicionistas despejam sobre os 
justificacionistas o ônus da justificação. Justificações adequadas daquele 
produto humano e artificial que é o direito devem conseguir reproduzir, 

                                                           
56 CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a Limitação do Poder 
Punitivo. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 3-4. 
57 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
231. 
58 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. 5. 
ed. 2. reimpressão. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 93. 
59 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
234. 
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convincentemente, o desafio abolicionista, fazendo ver não apenas que os 
custos que aquele comporta são inferiores às suas vantagens bem como às 
suas penas individualmente consideradas, às suas proibições concretas e 
às suas efetivas técnicas de verificação processual. E, exatamente porque 
o ponto de vista externo dos abolicionistas compreende aquele dos 
destinatários das penas, também no que tange a eles, as justificações 
devem ser moralmente satisfatórias e logicamente pertinentes.60 

 

CARVALHO também defende as contribuições das teorias abolicionistas, embora 

adote a visão de BARATTA no sentido de que o abolicionismo atua como utopia 

orientadora61: 

 

Os vários matizes do abolicionismo expostos no trabalho são 
extremamente úteis para a avaliação fenomenológica da (in)eficácia do 
sistema penal. Os fundamentos teórico-doutrinários e o diagnóstico 
trazido pelos autores, sobretudo aqueles ancorados no paradigma da 
reação social, são irreversíveis na ciência criminológica. Propostas como 
a flexibilização da pena privativa de liberdade, a descriminalização de 
inúmeras condutas e a negativa da ideologia do tratamento são variáveis 
imprescindíveis para a construção de um novo projeto politico-criminal. 
Mais: os efeitos concretos produzidos pela crítica abolicionista, em sua 
versão na antipisquiatria, com a extinção dos manicômios judiciais em 
inúmeros países, sobretudo na Itália, revela a propriedade dos 
argumentos.62 

 

Em vista de todas as críticas elaboradas às funções manifestas da pena, 

especialmente as teorias abolicionistas, ZAFFARONI propõe uma teoria agnóstica da pena, 

uma teoria negativa que surge do fracasso das teorias positivas. Essa teoria é negativa, pois 

não admite qualquer função positiva da pena e seu conceito é obtido por exclusão, e é 

agnóstica porque admite não saber o fim da pena, despindo-a de qualquer fim nobre, de 

forma que ela retorna ao campo da política, representando manifestação concreta de poder. 

Considera, assim, que “a pena é uma coerção, que impõe uma privação de direitos ou uma 

                                                           
60 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
235. 
61 Essa corrente pode ser encaixada naquilo que ANDRADE classifica como “Minimalismo como meio para 
o abolicionismo”, um movimento reformista cujos teóricos defendem a máxima contração dos sistemas 
penais, reconhecendo a sua ilegitimitidade e a violência e o controle social que protagonizam, aliado à utopia 
abolicionista. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a 
crise do sistema penal entre a deslegitimação e a expansão. Revista Sequência, n. 52, p. 163-182, jul. 2006, p. 
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62 CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a Limitação do Poder 
Punitivo. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 12-
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dor, mas não repara nem restitui, nem tampouco detém as lesões em curso ou neutraliza 

perigos iminentes”63. A pena é comparada com a guerra, ou seja, não é legítima, mas 

existe, como um dado da realidade64. 

A adoção dessa ideia de que a pena não pode ser racionalmente justificada, ou seja, 

que não é simples consequência natural do crime e do sistema jurídico, sendo, antes de 

mais nada, uma estratégia política que foi posteriormente dissimulada com discursos 

jurídicos, permite uma nova escolha política, de redução do poder punitivo, e a 

consequente construção de um novo discurso jurídico a partir dessa escolha. Para tanto, 

deve-se lutar pelo poder jurídico de limitação e redução65. 

A pena, então, não pode mais ser justificada em um plano abstrato, pois constitui 

resposta sancionatória extrema e cruel, o que é comprovado empiricamente, devendo, 

portanto, ser limitada em seus meios de aplicação, objetivando a redução dos danos 

produzidos pelos aparatos punitivos. Dessa forma, por meio de um novo Direito Penal e 

Processual Penal, fundamentado na teoria negativa da pena, seria possível controlar a ação 

punitiva das agências jurídicas por meio do próprio discurso jurídico. 

 

1.3 As tentativas ressocializadoras como esforços para a humanização da pena 

 

1.3.1 Introdução ao pensamento ressocializador 

 

Apesar de todas as críticas dirigidas à função ressocializadora, seus defensores 

destacam seu potencial humanizador, que de fato está presente, ao menos no plano teórico 

e em suas intenções. 

ZAFFARONI e PIERANGELLI afirmam que o caminho da prevenção geral pode 

levar à repressão intimidatória que, por sua vez, leva à vingança. Se existisse apenas a 

                                                           
63 ZAFFARONI, Eugenio Raul et al. Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 99. 
64 CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a Limitação do Poder 
Punitivo. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 21-
24. 
65 Cf. CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a Limitação do Poder 
Punitivo. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 21-
24; e ZAFFARONI, Eugenio Raul et al. Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 99; e também CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança 
no direito penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 147-164. 
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prevenção geral, sem o caráter de prevenção especial, a pena teria função meramente 

simbólica, o que a tornaria inconstitucional, violadora dos direitos humanos, não se 

justificando a sua imposição.66 

GÜNTHER, ao apontar a crise de legitimidade da função ressocializadora, discorre 

sobre como essa crise levou à proposta de um projeto de reforma da Lei de Execução Penal 

alemã, que visava à eliminação da relação de hierarquia entre a ressocialização do 

condenado e a proteção da coletividade, justamente com fundamento nos argumentos de 

que ela não corresponde à realidade da execução ou não leva em conta as demandas da 

sociedade por proteção. Chama a atenção para o fato de que essa iniciativa acabaria por 

inverter a relação de primazia na execução penal e, na dúvida, prevaleceria a proteção da 

coletividade, deixando para um segundo plano o objetivo da ressocialização.67 

Esse autor entende que, dentre todas as opções existentes na sociedade para a 

reação à criminalidade, a função ressocializadora bem sucedida é a única que pode ser 

justificada racionalmente. 

Na mesma linha, BARATTA, ao constatar a descrença na função ressocializadora, 

analisa as reações a este problema, como a mudança no discurso oficial sobre a prisão, que 

foi da ressocialização para aquele de neutralização, principalmente em decorrência do 

surgimento do terrorismo e da reação punitiva e esse fenômeno, bem como da crise do 

Welfare State, que resultou na redução dos investimentos que são necessários para sustentar 

uma política prisional que visa à ressocialização daqueles nela inseridos.68 

 

1.3.2 Correcionalismo 

 

A busca pela reinserção social do preso remonta ao correcionalismo do século XIX, 

iniciado na Alemanha, com RÖDER, mas desenvolvido principalmente na Espanha, por 

isso conhecido como correcionalismo espanhol, cujos maiores expoentes foram LOS 
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RIOS, CALDERÓN, ARENAL, SALILLAS e DORADO MONTERO.69 

Essa escola, de natureza reformista, possui como maior característica seu fim de 

correção do indivíduo por meio da pena, podendo-se afirmar que as teorias correcionalistas 

se voltam para o homem concreto, aquele que cometeu o crime, não se preocupando com o 

homem em abstrato. Elas buscam, então, atuar na causa do delito, na vontade desvirtuada 

do agente, procurando corrigir essa vontade de acordo com os preceitos legais.70 

As principais críticas formuladas com relação à ideia de ressocialização do 

indivíduo já podem ser observadas nessa época. Sendo uma doutrina cristã, de cunho 

moral, a Escola correcionalista se baseia na crença de que o ser humano pode mudar por 

meio da pena, o que está presente em diversos autores como SALILLAS e DORADO 

MONTERO71. Ao mesmo tempo em que buscavam compreender o delinquente e o que o 

levava a cometer crimes, recorrendo a explicações fornecidas pelas ciências naturais, 

tinham a criminalidade como um fenômeno social. A pena, por sua vez, deveria ser um 

bem a ser feito ao sentenciado, que aproveitaria a reclusão para que meditasse sobre os 

seus erros e se arrependesse deles72. 

Apesar dessas críticas, é possível vislumbrar já no correcionalismo o ideal de 

humanização do sistema penal embutido no objetivo de reinserção social do criminoso. 

Exemplos desse viés podem ser vistos nas ideias de Karl RÖDER e Concepción ARENAL. 

Conforme sustenta VALOIS: 

 

Para Röder, as teorias que admitiam a pena como sofrimento sustentavam 
os ainda remanescentes suplícios da Idade Media: as penas de galera e 
todas as inconsistências da prisão depósito e o correcionalismo viria para, 
convencendo dever a pena buscar o bem, evitar praticasse o Estado o mal 
que vinha praticando, aceitando tais sanções. Dever-se-ia enobrecer o 
direito penal. Em suma, a idéia de correção do delinqüente era um 
subterfúgio para se humanizar a prática punitiva de então.73 

 

ARENAL, em sua produção teórica, defendia a moralização não apenas do preso, 
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71 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 95. 
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mas da sociedade e do sistema de justiça como um todo, incluindo o tratamento dado ao 

recluso e as próprias prisões. 

Assim, defendia a emenda do delinquente, mas, ao se perguntar o que é o apenado, 

comparava essa pergunta à “o que é o próprio homem?”. Não considerava o criminoso um 

monstro e rejeitava a ideia de personalidade deformada. ARENAL afirmava, inclusive, que 

a maioria dos delinquentes não são homens maus e, em circunstâncias mais favoráveis, não 

teriam delinquido. Graduava os diferentes tipos de reclusos, dizendo que a maioria estaria 

presa por crimes leves e, mesmo os que respondem por crimes mais graves, aqueles 

homens que podem ser considerados moralmente como monstros, possuiriam em si os 

sentimentos humanos.74 

Essa mesma autora criticou as penitenciárias da época e suas condições desumanas, 

como um conjunto de corrupção, arbitrariedade, ignorância, rebeldia, servilismo, de 

severidades cruéis, de tolerâncias interessadas, como um local que parece preparado para 

que o crime se propague, cresça e se multiplique.75 

Criticou a prisão preventiva e seu uso abusivo, defendendo que deveria ser uma 

exceção, por ser extremamente grave a privação de liberdade de um homem mesmo 

quando culpado, quanto mais quando ainda não está provada a sua culpa76. Defendia que as 

prisões deveriam ter condições de salubridade, para que não fossem prejudicadas a saúde e 

a integridade física do preso preventivo77. Ao mesmo tempo em que se preocupava com os 

meios para se evitar a mútua perversão entre os presos, entendia que a solidão fazia mal 

                                                           
74 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
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a lei condena”.) In: ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de 
Victoriano Suarez, 1895, p. 124. 
75 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
1895, p. 09-14. 
76 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
1895, p. 17-29. 
77 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
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para eles, que precisavam de companhia, ainda mais em uma situação tão extrema quanto a 

privação de liberdade, defendendo, para tanto, a participação da sociedade no cárcere78. 

ARENAL se preocupou com as mães lactantes – discorrendo sobre a realidade 

dessas mulheres, que muitas vezes foram ou são abandonadas pela família – e com o futuro 

dos filhos que são aprisionados com elas79. Ainda, tratou do encarceramento de jovens, 

inclusive aquele de natureza preventiva, defendendo que um jovem em uma prisão deve ser 

uma exceção e necessita de cuidados extraordinários80. 

Ao discorrer sobre as causas da criminalidade, não considera a natureza mais ou 

menos perigosa dos homens individuais, mas principalmente suas influências externas, 

assumindo que a natureza do homem é complexa e imprevisível, o que torna difícil dizer 

por que ou quando um homem delinque ou se abstém de delinquir81. Em suma: 

 

O homem, de acordo com a época, a família, a posição em que nasce e a 
natureza, recebe influências que dificultam ou facilitam o cumprimento 
do dever. Julguemos o homem sem temeridade; observemo-lo sem 
timidez; estudemos todos os obstáculos que se podem opor à sua virtude, 
todas as concausas que podem levá-los ao vício, porque só analisando-as 
bem estaremos em estado de destrui-las ou neutralizá-las. Se 
desconhecermos as más influências às quais o agressor não soube resistir, 
poderemos preparar as boas influências que facilitarão a sua emenda?82 

 

ARENAL defende a emenda e correção dos delinquentes, consciente de que esse 

projeto depende de sua vontade. Enxerga maior culpabilidade naqueles que cometeram 

                                                           
78 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
1895, p. 37-50. 
79 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
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81 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. v. 1. Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 
1895, p. 121-156. 
82 Tradução livre de: “El hombre, según la época, la família, la posición en que nace y el natural, recibe 
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crimes apesar das influências externas do que naqueles que cometeram cedendo a elas, 

defendendo a classificação dos diferentes apenados83. No entanto, acredita que a pena deva 

ser sempre um bem, que todos os homens devem ser tratados com humanidade, pois 

ninguém tem direito de realizar o mal, caso contrário se criaria um direito – de todos – de 

causar um mal84. 

Enfim, pode-se afirmar que essa autora dedica suas argumentações principalmente à 

reforma da prisão e a uma nova forma de tratamento do apenado, o que considera 

imprescindível para que seja possível sua reinserção social: 

 

É necessário, portanto, que a pena não humilhe o apenado, porque a partir 
do momento em que ele se vê como objeto de desprezo, difícil será que 
não seja desprezível, e a lei que contribui para degradar-lhe é cúmplice de 
sua degradação, e se reincide, de sua reincidência. Mesmo que seja 
necessário tratar-lhe com muita severidade, deve-se guardar-lhe sempre 
muita consideração, e é difícil que esse tratamento despendido não 
desperte nele a idéia de respeitar-se a si mesmo.85 

 

Ao longo de suas obras, ARENAL trabalha muito com a moral, embora não apenas 

do preso, mas também da sociedade, do cárcere e das leis. Sua influência cristã também é 

clara, mas aplica-se a todos os homens e não apenas àqueles que cometeram crimes. 

Além disso, percebe-se uma preocupação com as condições carcerárias e nada em 

suas ideias pode legitimar o cárcere como forma de ressocialização do preso. Preocupa-se, 

também, com as garantias até então conquistadas, como a presunção de inocência e ampla 

defesa, o abandono da tortura como meio de prova, as penas cruéis, a desproporção entre 

pena e crime, apenas para citar algumas. Merece destaque, ainda, sua constante relação 

entre cárcere e sociedade, como se a violação do direito de um preso fosse uma violação à 

própria sociedade, haja vista que sempre recorre a uma concepção de moral como uma via 

de mão dupla, ou seja, se as prisões são imorais, isso fere a moralidade da própria 
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Madri, Espanha: Librería de Victoriano Suarez, 1895, p. 290.  



 

 

43 

sociedade. 

 

1.3.3 A Defesa Social 

 

Além das teorias correcionalistas, a ideologia da Defesa Social também colocou em 

seu centro a busca pela ressocialização. Esse movimento, surgido em 1945, pelas ideias de 

Filippo GRAMATICA, pode ser descrito como uma reação humanista e humanitária aos 

excessos punitivos vividos durante as duas Guerras Mundiais. Para ele, a Defesa Social era 

uma ação do Estado que buscava garantir a ordem social, por meios que incluíssem a 

própria abolição do Direito Penal e dos sistemas penitenciários existentes.86  

GRAMATICA rejeitou a ideia da pessoa delinquente e criou a figura do antissocial, 

mudando o objetivo de reforma do indivíduo para a sua correção para o convívio social. 

Seu objetivo era o desenvolvimento de um Estado de Defesa Social, que seria “um estado 

preventivo em que o máximo de sua eficiência levaria à abolição da pena privativa de 

liberdade”87, prevendo iniciativas de diversas naturezas para acabar com a existência de 

condições que favoreceriam o desenvolvimento de uma conduta antissocial. 

Para ANCEL, GRAMATICA compreendia a defesa social como meio de reagir ao 

Direito Penal repressivo, visando a substituir o Direito Penal por um sistema não punitivo 

de respostas para combater a antissociabilidade, com o objetivo de atingir a harmonia 

social.88 

O pensamento de GRAMATICA, assim, trouxe contribuições para o Direito Penal, 

ao mesmo tempo em que não poderia deixar de haver críticas: 

 

Bem se vê o reforço que foi ganhando a ideia de (res)socialização, pois 
veio em oposição à concepção de tratamento exclusivamente médico, 
partindo de uma constatação coerente de que uma pessoal normal pode se 
tornar um delinquente. Contudo, o fim do direito penal e a adoção de um 
Direito de Defesa Social acarretariam a perda de algumas garantias 
históricas, pois condicionariam a concepção de antissociabilidade e o 

                                                           
86 GRAMATICA apud SILVA, Evandro Lins e. De Beccaria a Filippo Gramatica. In: ARAÚJO JUNIOR, 
João Marcello de (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: 
Revan, 1991, p. 30. 
87 GRAMATICA apud VALOIS, Luís Carlos. Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade na 
execução penal. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2013, p. 71. 
88 GRAMATICA apud ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: Um Movimento de Política Criminal 
Humanista. Tradução de Osvaldo Melo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 11. 
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método de socialização a conceitos subjetivos, o que, além da ideia 
abolicionista, foi o principal motivo para que suas proposições não 
ganhassem apoio da maioria.89 

 

Considerado radical, GRAMATICA viu suas ideias assumirem um tom moderado, 

representado principalmente por Marc ANCEL e pelo movimento da Nova Defesa Social, 

em 195490, ano em que ANCEL publica o livro de mesmo nome, no qual explica as linhas 

gerais do movimento. Essa obra inicia-se com a exposição dos entendimentos considerados 

equivocados pelo autor acerca do movimento e as consequentes críticas, também 

equivocadas, formuladas a ele, a começar pelo emprego do termo “Defesa Social” com 

certos abusos e de forma deformada. 

Rejeita, por exemplo, a utilização dessa expressão para definir um movimento de 

proteção da sociedade contra o crime, o que justificaria o aumento de repressão e oporia o 

movimento à liberdade individual e a direitos individuais; ou, ainda, a concepção de defesa 

social como a sistematização de medidas de segurança, girando em torno da ideia de 

periculosidade dos indivíduos.91 

Nesse sentido, ANCEL resume que: 

 

[...] enquanto alguns acusam a defesa social, em sua significação 
limitada, de sacrificar o indivíduo ao Estado e a liberdade da pessoa ao 
rigor da repressão; enquanto, ainda hoje, alguns insistem antes de tudo 
em ver na defesa social unicamente a pretensa instauração de um sistema 
geral e discricionário de medida de segurança ante delictum, outros, 
como vemos (e às vezes são os mesmos), de bom grado a acusam de 
sacrificar a repressão, a intimidação coletiva e a proteção de pessoas 
honestas à consideração de necessidades mórbidas do criminoso.92 

 

Nessa obra, ele defende uma nova postura com relação ao homem delinquente, que 

seria norteada por alguns princípios, como: uma filosofia humanista, segundo a qual a 

reação social deveria objetivar a proteção do ser humano e a garantia dos direitos dos 

                                                           
89 GRAMATICA apud VALOIS, Luís Carlos. Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade na 
execução penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 72. 
90 ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. Os grandes movimentos da política criminal de nosso tempo – 
aspectos. In: ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do 
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91 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: Um Movimento de Política Criminal Humanista. Tradução de 
Osvaldo Melo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 02-07. 
92 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: Um Movimento de Política Criminal Humanista. Tradução de 
Osvaldo Melo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 08. 
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cidadãos; uma abordagem crítica ao sistema existente, contestando-o se necessário; a 

abertura do sistema penal para novas ciências, que são chamadas para contribuir no estudo 

e combate do problema criminal, incentivando a interdisciplinariedade.93 

ANCEL define a “Defesa Social moderna” como uma reação contra um sistema 

unicamente retributivo que coloca o castigo como única resposta possível à criminalidade. 

Ele entende o crime como um fato social e um ato humano, que deve ser compreendido 

como fenômeno sócio-individual e não esgota seu sentido na simples tipificação da 

conduta.94 

Para esboçar sua concepção de Defesa Social, enumera seis características desse 

movimento, dentre as quais vale destacar a compreensão do sistema anticriminal como um 

meio de proteção da sociedade contra o crime, que demanda a discussão e a revisão 

sistemáticas de valores; que a proteção social se daria, sobretudo, por meio da 

implementação de um conjunto de medidas extrapenais; a promoção de uma política 

criminal que foca na prevenção individual, objetivando a ressocialização dos delinquentes; 

e que a ressocialização não é possível senão por meio de uma humanização do novo 

Direito Penal.95 

A Nova Defesa Social não pretende ser uma escola, mas um conjunto de aspirações 

humanistas na seara penal96. Conforme o próprio ANCEL esclarece: 

 

O conceito de defesa social conduz, assim, a um verdadeiro humanismo 
judiciário que tende a transformar, afora qualquer rejeição do sistema de 
direito penal, e de forma resoluta, a administração da própria justiça 
penal. Torna-se possível, então, conceber a defesa social, menos como 
uma doutrina objetiva do que como um engajamento, em sua acepção 
mais moderna: engajamento que aqui significa a aceitação deliberada de 
uma certa orientação a ser imprimida à reação anticriminal e à justiça 
penal, dentro do respeito à dignidade humana, e com a preocupação de 
reconduzir ao convívio social aqueles a quem esta reação social atinja. 
Tal concepção ultrapassa, certamente, a esfera do direito penal como 
técnica. Veremos que se trata de um problema de política criminal na 
verdadeira acepção da palavra; mas veremos igualmente que essa política 
criminal social ou, se preferem, sócio-humanista – pois tal seria talvez a 

                                                           
93 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 96. 
94 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: Um Movimento de Política Criminal Humanista. Tradução de 
Osvaldo Melo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 09-10. 
95 ANCEL, Marc. A Nova Defesa Social: Um Movimento de Política Criminal Humanista. Tradução de 
Osvaldo Melo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 17-19. 
96 ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. Os grandes movimentos da política criminal de nosso tempo: 
aspectos. In: ______ (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de 
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verdadeira definição da nova defesa social – não tenciona desconhecer 
nem as necessidades inelutáveis de um regime de direito, nem as 
exigências da ciência jurídica como disciplina científica.97 

 

O conteúdo dessa ideologia, de acordo com BARATTA, pode ser resumido, 

criticamente, em seis princípios: princípio da legitimidade do Estado para reprimir a 

criminalidade, pela qual são responsáveis alguns indivíduos, por meio de instâncias oficiais 

de controle, sendo legítima a reação social ao crime; princípio do bem e do mal, pelo qual 

o delito seria um dano à sociedade e o delinquente seria um elemento negativo e 

disfuncional; princípio da culpabilidade, sendo o delito a expressão de uma atitude interior 

reprovável, contrária aos valores e às normas; princípio da finalidade ou prevenção, que se 

refere à finalidade da pena como sendo também de prevenção do delito, buscando uma 

função ressocializadora; princípio da igualdade, que exprime a ideia de que a lei é igual 

para todos, assim como a resposta penal, sendo a criminalidade o comportamento de uma 

minoria desviante; e princípio do interesse social e do delito natural, por meio do qual se 

interpreta o crime como uma violação a interesses fundamentais, de condições essenciais à 

existência de toda a sociedade98. Dessa forma, pode-se afirmar que a crítica de BARATTA 

consiste na legitimação do Direito Penal e da busca ressocializadora por essa ideologia. 

As principais ideias desse movimento foram consubstanciadas no denominado 

“Programa Mínimo”, aprovado em 1954, durante a realização do III Congresso 

Internacional de Defesa Social (Antuérpia)99, posteriormente complementado por um 

Adendo, em 1984100. O objetivo desse documento era pontuar diversas ideias que 

representavam um programa mínimo aceitável por todos os membros da Associação 
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Internacional de Defesa Social e Política Criminal Humana101. Dessa forma, embora 

pudesse haver divergências, todos compartilhavam determinadas ideias, como se fosse uma 

“espinha dorsal” do movimento. 

O “Programa Mínimo”, em sua primeira versão, de 1954, era permeado de ideias 

que colocavam como ponto principal do movimento a luta contra a criminalidade e a 

proteção da sociedade, sendo este objetivo o que julgavam como uma das tarefas mais 

importantes da sociedade, acreditando que o Direito Penal poderia ser um meio de reduzir 

a criminalidade.102 

Na busca por esse objetivo, o referido Programa destacava a importância de se 

assegurar o respeito pelos valores humanos, pois ninguém poderia demandar conduta 

irrepreensível dos criminosos se as medidas adotadas com relação a eles não estivessem de 

acordo com princípios civilizatórios. Assim, as políticas penais deveriam ser inspiradas 

pela tradição humanista e o Direito Penal deveria garantir os direitos humanos, embora 

com aplicação rigorosa das normas jurídicas.103 

Quanto à teoria do Direito Penal, compreendia-a essencialmente como uma tarefa 

prática, que demanda um estudo científico cuidadoso da realidade. O Direito Penal, tanto 

em sua formulação quanto em sua aplicação, deveria ser baseado o máximo possível em 

princípios científicos fundamentais, sendo importante não basear a sua teoria em doutrinas 

metafísicas. Portanto, rejeitava a submissão do Direito Penal, em sua aplicação, a conceitos 

como livre-arbítrio, culpa e responsabilidade. Por outro lado, estabelecia que não devem 

ser esquecidos os valores sociais, sendo essencial que a justiça penal se conformasse à 

consciência social e que apelasse para a responsabilidade moral. Além disso, as medidas 

adotadas com relação ao criminoso deveriam corresponder aos fins do Direito Penal, 

devendo promover a reforma e a integração do sentenciado.104 

Por fim, quanto ao que chamam de programa de desenvolvimento do Direito Penal, 
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buscavam alcançar um sistema único de reação social ao crime, que deveria permitir aos 

magistrados a possibilidade de escolher a medida mais apropriada a cada caso concreto, 

considerando a situação específica de cada criminoso. Entendiam que os procedimentos 

judiciais e o tratamento prisional do criminoso deveriam ser considerados um processo 

contínuo, no qual cada estágio deveria estar comprometido com os princípios fundamentais 

e o espírito da defesa social.105 

Em análise da Defesa Social, ARAUJO JR. elenca três características principais do 

movimento:  

 

a) Em primeiro lugar, como já deixamos entrever, estamos diante de um 
movimento e não de uma doutrina estável, lógico, acabado, tendente ao 
estabelecimento de dogmas. Ao contrário, é notório o seu 
antidogmatismo, especialmente em relação ao neo-clássico, que, desde o 
final da Guerra, vem tentando restaurar a doutrina de Binding, na 
Alemanha, a Carrara, na Itália. Além disso, tem caráter multidisciplinar, 
razão pela qual abriga em suas linhas as mais diversas posições. 
b) Sua segunda característica é a mutabilidade. Suas concepções variam 
no tempo, acompanhando as mudanças nas necessidades sociais, isto 
porque se trata de um movimento prático, destinado a provocar a reforma 
das instituições jurídico-penais e da própria estrutura social. Daí não ser 
especulativo, nem procurar se acrisolar através de abstrações. 
c) Finalmente, tem a marca da universalidade. Por sua concepção crítica, 
multidisciplinar e pluridimensional do fenômeno criminal, está acima e 
além das peculiaridades das legislações nacionais.106 

 

O Adendo a esse Programa Mínimo que, conforme já visto, foi aprovado em 

1984107, reafirmava o objetivo do movimento de ser voltado para ações efetivas. Propôs o 

estudo crítico do sistema então existente, podendo até questionar seu próprio valor, bem 

como propôs o recurso sistemático a todas as ciências humanas, na busca por uma 

abordagem multidisciplinar da criminalidade. O objetivo de proteção da sociedade, ainda, 

significaria uma reação ao sistema tradicional de repressão puramente punitivo-retributivo, 

além da busca pelo respeito e pela garantia dos direitos do homem e a dignidade da pessoa 

humana. Todos esses objetivos deveriam ser buscados com a preservação do direito, o que 
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necessariamente incluiria o princípio da legalidade, a ideia de responsabilidade pessoal, a 

presença de juiz independente e a um procedimento legal que garantisse os direitos dos 

cidadãos em um julgamento justo, sem que tais princípios, no entanto, levassem à 

conservação incondicional do tradicional sistema de justiça penal108. 

O adendo, ainda, reconheceu que o sistema penal não é único nem o melhor meio 

de reação à criminalidade: 

 

A fim de situar a política criminal da Defesa Social em sua perspectiva 
moderna, é necessário livrar-se de uma concepção puramente legalista do 
problema e afirmar, como cada vez mais é reconhecido, que o sistema 
penal não é o único ou o melhor meio de reação à criminalidade; ao fazer 
isso, deve-se ir além do tecnicismo penal e suas tradicionais categorias: o 
crime, o criminoso e a punição. Assim, pode-se até mesmo ir além de 
uma abordagem exclusivamente criminológica focada no ato e no ator, 
para também prever situações de conflito que revelam desvio e 
criminalidade, bem como considerar o complexo jogo de ações e reações 
que, em determinados momentos, em certos grupos e com relação a certas 
pessoas, leva a situações de conflito.109 

 

Defendeu que o papel da vítima deve ser revisto, não podendo ter somente um 

papel passivo no processo penal, além de também propor a revisão dos protagonistas 

usuais do processo penal tradicional. Expôs que a política de reação social deveria se 

preocupar com os desviados, os marginais, os desajustados e também com os vulneráveis 

socialmente; além disso, deveria não apenas se preocupar com os indivíduos “perigosos”, 

mas também com aqueles “em perigo”, que deveriam ser ajudados ou protegidos de acordo 

com a concepção de solidariedade social.110 
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Ademais, inseriu ideias como a necessidade de adoção de medidas extrapenais para 

crimes menos graves, ou seja, que houvesse uma vasta descriminalização de condutas 

menos gravosas, enquanto paralelamente seria desenvolvido um programa de 

criminalização de novas formas de criminalidade, como aquela que se dá no âmbito 

econômico ou do crime organizado, que também deveria ser pautado pelo espírito e 

práticas da Defesa Social moderna, evitando-se o recurso à legislação de urgência e à 

sistemática agravação da repressão.111 

Propôs uma política racional de despenalização, que incluiu a diminuição 

sistemática do uso da punição e especialmente a pena de prisão, considerando seus 

conhecidos efeitos prejudiciais, permanecendo como ultima ratio da reação social, o que 

pressuporia a adição de um sistema de diferentes sanções, autônomas e não somente 

substitutivas da prisão112. Essa proposta de despenalização abarcaria também a adoção de 

medidas civis e administrativas, assim como políticas educacionais, de saúde e a 

assistência social, que não deveriam envolver a privação de liberdade113. 

Além disso, nesse adendo, criticou o uso abusivo da prisão provisória, pois esta não 

possuiria as garantias processuais da condenação (que permite a prisão definitiva), bem 

como violaria a presunção de inocência.114 

Estabeleceu que, enquanto existisse a pena de prisão, esta deveria obedecer as 

Regras Mínimas para Tratamento dos Presos da ONU, além de outros tratados 

internacionais de direitos humanos. Defendeu a reforma da punição, o que incluiria a 

humanização do sistema prisional, o reconhecimento dos direitos do preso e a definição de 

seu status legal, além da submissão da administração das sanções ao controle judiciário, ou 

seja, a jurisdicionalização da execução penal.115 

Enfim, propôs que o abandono da ressocialização do tratamento, assim como do 
                                                           
111 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 12. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 
112 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 13. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 
113 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 14. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 
114 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 13. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 
115 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 13. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 

http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf
http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf
http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf
http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf
http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf


 

 

51 

“mito médico” da década de 1950, não deveria significar o abandono do objetivo de 

ressocialização, mas uma nova abordagem, que incluiria reconhecer a necessidade de se 

fornecer aos indivíduos os meios para a sua socialização, tais como treinamento vocacional 

e desenvolvimento cultural, bem como a assistência de certas agências que deveriam focar 

no indivíduo e no seu ambiente, além da participação da sociedade no processo de 

socialização.116 

Esse Adendo inaugurou o que ARAUJO JR. denominou “Novíssima Defesa 

Social”, enumerando seus principais postulados: 

 

a) Realizar permanente exame crítico das instituições vigentes, buscando 
atualizar, melhorar e humanizar a atividade punitiva, bem como reformar 
ou, até mesmo, abolir essas instituições. É, portanto, um movimento 
preterpenal. 
b) Outra posição básica é a vinculação a todos os ramos do conhecimento 
humano, capazes de contribuir para uma visão total e completa do 
fenômeno criminal. Adota tal posição, por entender que a simples política 
penal é incabível, porque o Direito Penal não é o único instrumento no 
combate à criminalidade. Aliás, reconhece, expressamente, que o Direito 
Penal, além de não ser a única, não é, também, a melhor arma a ser 
empregada nessa luta. Da visão multidisciplinar decorre sua aproximação 
com a Criminologia, sem que, entretanto, se confunda com ela, como, 
aliás, também não se identifica com o Direito Penal. A Criminologia é, 
por assim dizer, uma preliminar da Defesa Social, que nela recolhe as 
informações necessárias ao estabelecimento de uma estratégia, coerente e 
firme, de combate à delinqüência. 
c) Desses postulados decorre o terceiro. Através da crítica científica das 
instituições e dos conhecimentos hauridos nas fontes das ciências 
humanas, a Novíssima Defesa Social arquiteta um sistema de política 
criminal, que garanta os direitos do homem e promova os valores 
essenciais da humanidade. Esta a razão por que rejeita o sistema 
neoclássico, que é punitivo-retributivo.117 

 

1.3.4 A Lei de Execução Penal 

 

Foi no espírito desse movimento que a atual Lei de Execução Penal brasileira foi 

editada, prevendo a ressocialização como sua linha orientadora. Isso fica claro logo em seu 

                                                           
116 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFESA SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL HUMANA. By-
Laws of the International Society of Social Defence and Humane Criminal Policy – ISSD. Milão, Itália, 1954, 
p. 14. Disponível em: http://www.defensesociale.org/ingles/estatutos_i.pdf. Acesso em: 11 fev. 2016. 
117 ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. Os grandes movimentos da política criminal de nosso tempo: 
aspectos. In: ______ (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991, p. 68-69. 
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artigo 1o, ao dispor que a “execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado” (grifa-se)118. 

Além disso, na Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, consta que: 

 

13. Contém o art. 1° duas ordens de finalidades: a correta efetivação dos 
mandamentos existentes nas sentenças ou outras decisões, destinados a 
reprimir e a prevenir os delitos, e a oferta de meios pelos quais os 
apenados e os submetidos às medidas de segurança venham a ter 
participação construtiva na comunhão social. 
14. Sem questionar profundamente a grande temática das finalidades da 
pena, curva-se o Projeto, na esteira das concepções menos sujeitas à 
polêmica doutrinária, ao princípio de que as penas e medidas de 
segurança devem realizar a proteção dos bens jurídicos e a 
reincorporação do autor à comunidade.119 

 

Esse mesmo documento não está alheio a todas as críticas dirigidas ao cárcere e às 

limitações da pena, prevendo inclusive a participação da comunidade na execução penal: 

 

19. O princípio da legalidade domina o corpo e o espírito do Projeto, 
de forma a impedir que o excesso ou o desvio da execução 
comprometam a dignidade e a humanidade do Direito Penal.  
20. É comum, no cumprimento das penas privativas da liberdade, a 
privação ou a limitação de direitos inerentes ao patrimônio jurídico do 
homem e não alcançados pela sentença condenatória. Essa hipertrofia da 
punição não só viola a medida da proporcionalidade como se transforma 
em poderoso fator de reincidência, pela formação de focos criminógenos 
que propicia.  
21. O Projeto torna obrigatória a extensão, a toda a comunidade 
carcerária, de direitos sociais, econômicos e culturais de que ora se 
beneficia uma restrita percentagem da população penitenciária, tais como 
segurança social, saúde, trabalho remunerado sob regime previdenciário, 
ensino e desportos.  
22. Como reconhece Hilde KAUFMAN “la ejecución penal humanizada 
no solo no pone en peligro la seguridad y el orden estatal, sino todo lo 
contrario. Mientras la ejecución penal humanizada es um apoyo del 
orden y la seguridad estatal, una ejecución penal desumanizada atenta 
precisamente contra la seguridad estatal” (Princípios para la Reforma 
de la Ejecución Penal. Buenos Aires, 1977, p. 55).  

                                                           
118 Editada em 1984, já com esse objetivo declarado, a Lei de Execuções Penais permite perceber um reforço 
do ideal ressocializador no Brasil, na contramão do que estava ocorrendo na maior parte do mundo quando, a 
partir dos anos 70, houve um declínio desse objetivo, movido pelo descrédito desse modelo. 
119 BRASIL. Mensagem n. 242, de 29 de junho de 1983 (Do Poder Executivo). Submete à deliberação do 
Congresso Nacional o Projeto de Lei de Execução Penal, acompanhado da Exposição de Motivos. Diário do 
Congresso Nacional, Poder Legislativo, Brasília, DF, 09 mar. 1984. Seção I, p. 85. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09MAR1984.pdf#page=34. Acesso em: 02 jul. 2015. 
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23. Com a declaração de que não haverá nenhuma distinção de natureza 
racial, social, religiosa ou política, o Projeto contempla o princípio da 
isonomia, comum à nossa tradição jurídica.  
24. Nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao 
delito, ao delinqüente e à pena se completaria sem o indispensável e 
contínuo apoio comunitário.  
25. Muito além da passividade ou da ausência de reação quanto às 
vítimas mortas ou traumatizadas, a comunidade participa ativamente do 
procedimento da execução, quer através de um Conselho, quer através 
das pessoas jurídicas ou naturais que assistem ou fiscalizam não somente 
as reações penais em meios fechados (penas privativas da liberdade e 
medida de segurança detentiva) como também em meio livre (pena de 
multa e penas restritivas de direitos).120 

 

Assim, tanto pela redação do artigo 1º como pela Exposição de Motivos da Lei, fica 

claro que a finalidade da execução penal, como prevista hoje em dia, não permite aquelas 

interpretações da pena como tratamento e do recluso como mero sujeito de uma ação 

estatal. O Estado deve, efetivando a sentença condenatória, proporcionar as condições para 

a integração social, sem ignorar os danos produzidos pelo cárcere. Quer dizer, existe um 

plano ressocializador estabelecido pela Lei de Execução Penal, que deve ser atingido por 

meio da implementação das previsões dessa lei, seja pelos direitos do condenado, seus 

deveres ou mesmo os diversos benefícios ali previstos. 

 

1.3.5 Doutrina atual 

 

Dentre os defensores da socialização como finalidade da execução da pena 

privativa de liberdade está RODRIGUES. Para ela: 

 

Falar de finalidade, funcionalidade ou, em linguagem vulgar, de luta 
contra o crime significa sempre imputar uma finalidade ao direito penal, 
designadamente à pena. Mas uma integral justificação exigirá uma 
avaliação das finalidades em face dos resultados.  
Perdidas as matrizes de legitimação teocrática e metafísica, a 
legitimidade do direito penal reside na sua capacidade para reduzir ao 
mínimo possível o grau de violência existente na sociedade. A ausência 
de um direito penal suporia o abandono do controle do crime ao livre 
jogo das forças sociais; em definitivo, a dinâmica de agressão-

                                                           
120 BRASIL. Mensagem n. 242, de 29 de junho de 1983 (Do Poder Executivo). Submete à deliberação do 
Congresso Nacional o Projeto de Lei de Execução Penal, acompanhado da Exposição de Motivos. Diário do 
Congresso Nacional, Poder Legislativo, Brasília, DF, 09 mar. 1984. Seção I, p. 85. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09MAR1984.pdf#page=34. Acesso em: 02 jul. 2015. 
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vingança/agressão-vingança. A sua existência, pelo contrário, como 
mecanismo organizado e monopolizado pelo Estado, tem vantagens 
indiscutíveis. E, desde logo, a da redução da violência.121 

 

Explica que a finalidade de prevenção está associada com a secularização do 

Direito Penal, uma vez que, superada a legitimidade teológica e metafísica do direito de 

punir, a pena perdeu a sua função de mera retribuição. Assim, subsiste o direito de punir 

por sua necessidade, mas este adquire uma finalidade terrena, que seria a prevenção de 

novos crimes.122 

Essa libertação do plano metafísico, por sua vez, implica algumas mudanças na 

abordagem do direito de punir. Pressupõe, por exemplo, que a privação de liberdade passa 

a constituir ultima ratio da política criminal, concepção esta da qual derivam 

consequências, tais como a da reconformação da pena de prisão, no sentido de se 

minimizar o seu efeito negativo e criminológico, outorgando-lhe um sentido positivo, 

prospectivo e socializador; e a limitação da aplicação concreta da prisão, sendo aplicadas 

penas alternativas sempre que possível.123 

O Direito Penal não se autolegitima, devendo sempre realizar uma autoavaliação 

contínua, a fim de apurar se responde à exigência do mínimo dano social ou da mínima 

violência. Assim, para essa autora, esse ramo do Direito não deixa de configurar uma 

violência, mas consiste em uma violência democraticamente legitimada e controlada por 

pressupostos formais (como, por exemplo, o princípio da legalidade) e materiais (o fim de 

exclusiva proteção a bens jurídicos). 

A função ressocializadora, portanto, deve ser vista e interpretada em conformidade 

com o arcabouço teórico e humano herdado por reformas anteriores do Direito Penal, que 

forneceu importantes instrumentos de limitação do poder punitivo estatal, tais como o 

princípio da legalidade ou da dignidade humana. Dessa forma, os critérios de utilidade da 

função preventiva devem ter uma relação dialética com as garantias formais e materiais.124 

Aponta, ainda, que a crise de legitimidade da função ressocializadora, no final dos 

                                                           
121 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 33-34. 
122 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 30. 
123 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 30-31. 
124 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 34-35. 
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anos 1960 e início dos anos 1970, fez com que alguns países abandonassem essa ideia ou a 

colocassem em segundo plano, se voltando para as outras funções, o que acabou gerando 

um clima repressivo e desumanizante. A partir da década de 1980, no entanto, 

principalmente em virtude dos resultados insatisfatórios produzidos por novas políticas 

criminais adotadas125, houve uma renovação do pensamento ressocializador, voltado para 

os novos desafios do fim do século, que inclui a degradação do mercado de trabalho e o 

enfraquecimento dos laços sociais, desenvolvendo o conceito de pertencimento à 

comunidade. 

Para RODRIGUES, esse novo momento da função ressocializadora da pena seria 

fundamentado no equilíbrio entre “o dever de ajudar os reclusos a evitar a passagem ao 

acto criminoso e o dever de os proteger contra os abusos de poder fundados no arbítrio e na 

repressão”126. 

As pesquisas empíricas e as constatações do fator dessocializador do cárcere devem 

servir para alertar ao perigo que seria assumir a função ressocializadora sem maiores 

reflexões, o que legitimaria as atuais condições carcerárias, a violência institucional dos 

estabelecimentos, além da submissão dos detentos a regras tão rígidas que acabariam 

atrapalhando qualquer desenvolvimento de responsabilidade por parte desses. Esse quadro, 

na verdade, refletiria o predomínio de uma ideia de ordem e segurança sobre a 

socialização.127 

RODRIGUES, assim, propõe dois objetivos para a prisão: o de evitar a 

dessocialização do recluso e o de promover a sua não dessocialização. 

O objetivo de evitar a dessocialização consistiria em ponderar os aspectos negativos 

constatados com relação à prisão e reduzi-los, por meio de mudanças na vida cotidiana dos 

estabelecimentos prisionais, como em sua arquitetura, nas condições proporcionadas 

dentro dele (que devem se aproximar das condições de vida em liberdade), contato do 

preso com o mundo exterior, o que passaria pelo abandono da pena de prisão da forma 

                                                           
125 RODRIGUES cita, por exemplo, a política da justa punição adotada pelos Estados Unidos, por meio da 
qual a finalidade de socialização foi afastada, substituindo-a pelo conceito de “justos méritos”, “definido, 
quanto ao conteúdo, pela referência a uma dupla escala de punição típica, prevista pelo legislador com base 
na gravidade da ofensa e na prognose de reincidência do agente” In: RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo 
olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e socialização, jurisdicionalização, 
consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 37. 
126 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 44. 
127 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 46-47. 
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como é aplicada hoje, devendo se restringir aos crimes mais graves, com a redução da 

população carcerária.128 

Nessa linha de raciocínio,  

 

a realidade penitenciária, em vez de ser utilizada como instrumento de 
problematização definitiva do objectivo de socialização, pode fornecer preciosas 
indicações quanto às possibilidades de transformação da prisão por forma a 
adequá-la à realização daquela finalidade.129 

 

O objetivo de promover a sua não dessocialização, por sua vez, consiste no respeito 

aos direitos do recluso, que não deixa de ser cidadão apenas porque está cumprindo sua 

pena, além de reduzir ao mínimo a marginalização e os efeitos criminógenos da prisão. A 

liberdade de consciência de qualquer pessoa impediria o Estado de tentar operar uma 

higiene moral aos detentos, não podendo a ressocialização impor códigos morais a eles. Ao 

contrário, o Estado deve oferecer aos presos o auxílio necessário para a sua reinserção, 

respeitando seus direitos fundamentais.130 

Por esse objetivo, não são permitidas ingerências na individualidade do recluso, não 

podem ser impostos valores, crenças ou convicções íntimas a ele, devendo a pena buscar 

somente a proteção dos bens jurídicos e a aceitação de normas jurídico-penais que visem a 

evitar o cometimento de novos delitos. Até porque “conhecem-se os abusos repressivos em 

que se incorre, quando a lei não se satisfaz com bons cidadãos, respeitadores das leis, 

designadamente penais, e exige boas pessoas”131. 

ROXIN, por sua vez, ao propor uma teoria unificadora dialética das penas, pela 

qual cada uma das finalidades a elas atribuídas não pode ser considerada isoladamente e 

tampouco podem elas ser utilizadas conjunta e ilimitadamente, mas devem servir como 

limite uma das outras, evitando-se os exageros unilaterais. Por essa teoria, as diversas 

finalidades seriam dirigidas para vias socialmente construtivas e, por meio de limitações 

                                                           
128 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 47-49. 
129 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 51. 
130 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 50 e ss. 
131 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 56. 
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recíprocas, seria atingido o equilíbrio de todos os princípios.132 

ROXIN divide a intervenção penal em três fases, sendo a última a execução penal, 

que, de acordo com ele, só se justifica se tiver como conteúdo a reintegração social do 

indivíduo. No entanto, esta função não justifica o Direito Penal e deve também ser 

limitada, respeitando a autonomia da pessoa, ou seja, oferecendo ao sentenciado as 

condições para o desenvolvimento de sua personalidade, sem que se tente moldá-la.133 

Nesse sentido da interpretação atual da função ressocializadora, que não permite a 

ingerência estatal nas subjetividades do indivíduo, CARVALHO explica, inclusive com 

fundamento na Constituição Federal brasileira: 

 

A imposição de programas de ressocialização, não obstante ferir a mais 
elementar premissa do tratamento (voluntariedade), somente é admissível 
em sistemas no quais o encarcerado é percebido como objeto entregue ao 
laboratório criminológico do cárcere – objeto de uma tecnologia e de um 
saber de reparação, de readaptação, de reinserção, de correção. Desde a 
perspectiva humanista, porém, inconcebível obrigar o sujeito a qualquer 
tipo de medicina, pois este preserva seu direito de ser e continuar sendo 
quem deseja, tudo em decorrência do princípio constitucional da 
inviolabilidade da consciência (art. 5o, incisos, IV, VI e VIII).134 

 

KARAM, partindo de uma base abolicionista, que não justifica o Direito Penal e, 

portanto, não legitima a função ressocializadora da pena, defende a sua utilização como 

instrumento de limitação do poder punitivo, enquanto existir o sistema penal: 

 

Os fins declarados da pena de “ressocialização” ou “reabilitação social”, 
que, enquanto subsistente o sistema penal, devem orientar a execução da 
pena privativa de liberdade, como estabelece norma do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, devem ser tomados, portanto, 
apenas em sua função limitadora do poder punitivo, a exigir que a 
imposição e a execução da pena levem em conta a necessidade concreta 
de punição para atender àquele fim declarado de “reabilitação” do 
condenado, assim funcionando como um controle destinado a evitar a 
imposição e a execução de penas vingativas, desproporcionais, violadoras 
do princípio da culpabilidade. 

                                                           
132 ROXIN, Claus. Sentidos e Limites da Pena Estatal. In: Problemas Fundamentais de Direito Penal. 
Tradução de Ana Paula dos Santos Luís Natscheradetz. Lisboa: Coleção Vega Universidade, 1998, p. 44. 
133 ROXIN, Claus. Sentidos e Limites da Pena Estatal. In: Problemas Fundamentais de Direito Penal. 
Tradução de Ana Paula dos Santos Luís Natscheradetz. Lisboa: Coleção Vega Universidade, 1998, p. 40-42. 
134 CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações 
Estabelecidas pela Lei 10.792/03. In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. 
ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 170. 
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Há de se destacar ainda, que naturalmente, toda atividade 
“ressocializadora” ou “reabilitadora” há de se pautar pelo respeito às 
opções pessoais do condenado, à sua integridade psíquica, à sua 
intimidade, enfim, à dignidade que lhe é inerente, jamais podendo 
implicar uma transformação moral forçada, mas limitando-se a evitar os 
efeitos mais deteriorantes do encarceramento e a fornecer um apoio 
objetivo que facilite um retorno menos traumático ao convívio extra-
muros.135 

 

Dessa forma, se é adotada uma postura de compreensão da função ressocializadora 

como fator humanizador das penas, que passa necessariamente pela verificação da 

realidade das prisões e todos os seus aspectos negativos já expostos, não se pode falar em 

ressocialização como mero discurso justificador, podendo configurar importante 

instrumento de mudança na forma com que são aplicadas as penas. Legitima-se, assim, 

mais como critério de política criminal e carcerária. 

 

1.4 A função ressocializadora: conteúdo em debate 

 

A função ressocializadora, assim, possui inúmeros aspectos polêmicos do ponto de 

vista teórico e da prática das prisões, podendo ser utilizada para compor os discursos 

jurídicos mais variados, desde os punitivos, que buscam legitimar a pena de prisão, até os 

abolicionistas, que podem propor que, já que se busca a ressocialização, e a pena jamais 

ressocializa, então não existe pena legítima. Entre os extremos, pode-se argumentar com a 

função ressocializadora pela implementação de medidas despenalizadoras, 

desencarceiradoras ou até mesmo pela abolição da prisão no longo prazo.  

Como bem expressa VALOIS: 

 

[...] tendo se tornado a ressocialização mais do que um fim para a pena, 
mais do que um ideal punitivo, superando inclusive qualquer concepção 
política de controle ou de força sobre o ser humano, e tendo se tornado 
um instrumento de várias funções, pois compõe discursos jurídicos da 
mais variada espécie, desde o punitivo até o abolicionista, é necessário 
continuar falando sobre isso.136 

                                                           
135 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 154. 
136 VALOIS, Luís Carlos. Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade na execução penal. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 71. 
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Pode-se afirmar, assim, que o sentido e a aplicação da função ressocializadora 

estão, desde sua origem até hoje, em disputa, configurando um termo polissêmico. 

Para BOURDIEU, cujo pensamento será retomado em momento oportuno, um 

termo é considerado polissêmico, em suma, quando os diferentes agentes dentro de um 

campo social não compartilham inteiramente o entendimento acerca dele. Assim, um termo 

polissêmico pode possuir diversos significados, sendo cada um desses significados 

defendidos ou rejeitados por múltiplos atores sociais, que tentam fazer com que predomine 

o seu conceito sobre os demais137. 

No caso desse estudo, os diversos atores do campo jurídico entram em um conflito, 

tentando, cada qual, legitimar – e tornar dominante – a sua compreensão sobre o que é a 

função ressocializadora da pena. 

No entanto, conforme se verá mais detalhadamente no Capítulo 2, os diversos 

agentes do campo jurídico, ao disputarem “o que é o direito” (nesse caso, “o que é a função 

ressocializadora da pena”), verão sempre a mesma instituição tendo a palavra final: o 

Poder Judiciário. O conteúdo dominante da função ressocializadora, portanto, poderá ser 

verificado por meio da análise de decisões judiciais138. Estas, por sua vez, configurando um 

“compromisso político entre exigências inconciliáveis que se apresenta como uma síntese 

lógica entre teses antagonistas, condensa toda a ambigüidade do campo jurídico”139. 

Para tanto, deve-se prescindir do aprofundamento na polêmica teórica – uma vez 

que não é objeto principal da presente pesquisa uma revisão bibliográfica acerca da função 

ressocializadora –, para buscar seu sentido prático por meio da pesquisa empírica. Nesse 
                                                           
137 Conforme bem explicado por DONADONE e GRUN: “[...] utiliza-se como conceito central a idéia de 
"polissemia", segundo a extensão sociológica do conceito originário da lingüística, proposta por Bourdieu 
(1989). Nesta acepção, entende-se por polissemia o sentido parcialmente compartilhado para um determinado 
conceito, sob o qual os entendimentos implícitos em torno de sua definição se fixam. Este compartilhamento 
apenas parcial garante um mínimo de acordo e evita uma crise na relação entre os contendores, para depois 
evoluir como conflitos simbólicos, em que cada parte tenta registrar como correta a sua versão específica”. 
DONADONE, Julio César; GRÜN, Roberto. Participar é preciso! Mas de que maneira? Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, São Paulo, v. 16, n. 47, out. 2001, p. 113. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v16n47/7723.pdf. Acesso em: 02 jul. 2015. 
138 “Os juristas e os juízes dispõem todos, embora em graus muito diferentes, do poder de explorar a 
polissemia ou a anfibologia das formulas jurídicas recorrendo quer à restrictio, processo necessário para não 
se aplicar uma lei que, entendida literalmente, o deveria ser, quer à extensio, processo que permite que se 
aplique uma lei que, tomada à letra, não o deveria ser, quer ainda a todas as técnicas que, como a analogia, 
tendem a tirar o máximo partido da elasticidade da lei e mesmo das suas contradições, das suas ambiguidades 
ou das suas lacunas.” BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 224. 
139 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 228. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v16n47/7723.pdf
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sentido, BOURDIEU explica: 

 

Diferente da teoria teórica – discurso profético ou programático que tem 
em si mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com 
outras teorias –, a teoria científica apresenta-se como um programa de 
percepção e de acção só revelado no trabalho empírico em que se realiza. 
Construção provisória elaborada para o trabalho empírico e por meio 
dele, ganha menos com a polêmica teórica do que com a defrontação com 
novos objetos.140 

 

Para a análise do conteúdo das decisões selecionadas, no entanto, serão 

considerados os avanços teóricos e o contexto legislativo no qual tais decisões foram 

proferidas. O arcabouço teórico desenvolvido desde as primeiras teorias que tinham a 

função ressocializadora como principal objetivo a ser buscado pelas penas, por exemplo, 

não permite que ela seja utilizada para justificar uma pena indefinida. Da mesma forma, a 

aceitação de que vivemos em uma sociedade plural e com valores diferentes não permite 

que a pena seja uma forma de imposição ao sentenciado de determinados valores. Ainda, 

os estudos feitos comprovando o fator criminógeno do cárcere impede que a pena seja 

justificada como um bem àquele que a cumpre. 

Quanto ao contexto legislativo, a Lei de Execução Penal, editada em 1984, deve ser 

interpretada de acordo com a Constituição Federal de 1988141. A nossa Carta Magna, ao 

invés de se fundamentar em alguma função da pena, se dedica a prever limitações ao poder 

punitivo, cristalizando princípios como pessoalidade, individualização e humanidade das 

penas, bem como o respeito à integridade física e moral do preso, além de vedar certas 

penas e proibir o excesso punitivo142. Além dos princípios relacionados à pena em si, prevê 

                                                           
140 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 59. 
141 CARVALHO afirma, nesse sentido, que a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição Agnóstica, ao 
não adotar qualquer teoria justificacionista da pena, se atendo a limitar o poder punitivo e prevendo os meios 
para tanto: “A consequência do entrelaçamento entre a ausência do discurso legitimador e a determinação de 
critérios limitativos à interpretação, aplicação e execução, é a projeção de uma politica punitiva de redução 
de danos. [...] A cadeia principiologica definida pela Constituição, ao optar pela exclusiva fixação de limites 
à forma (meios), parece estar transvalorando as finalidades históricas das penas, concebendo uma política 
punitiva ciente dos danos causados. Outrossim, aparenta reconhecer a tendência natural do poder punitivo em 
extravasar os limites da legalidade, preocupando-se, essencialmente em reduzir ao máximo as hipóteses de 
transbordamento punitivo. Não por outro motivo que se pode verificar na Constituição perspectiva 
penalógica agnóstica.” In: CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a 
Limitação do Poder Punitivo. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 18-21. 
142 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 
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outras formas de contenção ao poder punitivo, tais como a presunção de inocência e a 

legalidade143. 

Sobre a interpretação do Direito Penal, SCHMIDT elucida: 

 

O Direito Penal, como disciplina, não pode ter somente como objeto a 
norma – como pensavam muitos positivistas –, pois que esta não tem 
validade em si mesma. Sua validade provém dos próprios valores 
político-criminais eleitos pelo Estado Democrático de Direito. As normas 
penais devem ser expostas à permanente revisão crítica a partir da 
realidade social, e isso não deve ser alheio ao Direito Penal, 
particularmente às informações propiciadas pela criminologia. Deve 
haver, por consequência, uma permanente interação entre a criminologia, 
a política criminal e a dogmática penal.144 

 

Dessa forma, a interpretação da ressocialização à luz da Constituição Federal, da 

Lei de Execução Penal, além de todos os avanços doutrinários realizados desde os 

primeiros correcionalistas, conduz a uma concepção de ressocialização que se aproxima da 

proposta de reintegração social de BARATTA. 

Ampliando-se esse espectro de diplomas norteadores da interpretação da função 

ressocializadora, o mesmo pode ser concluído ao se analisar os compromissos políticos 

assumidos pelo Brasil na seara transnacional, como ao assinar o Pacto de São José da 

Costa Rica145, que prevê o direito à integridade pessoal em seu artigo 5, determinando que 

“as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 

readaptação social dos condenados” em seu item 5.6, bem como que “toda pessoa tem o 

direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral” (item 5.1) e que “ninguém 

                                                                                                                                                                                

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; 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; XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos 
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX - é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral. 
143 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: [...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal; [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória. 
144 SCHMIDT, Andrei Zenkner. A Crise de Legalidade na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de (coord.). 
Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 33. 
145 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto 
de San Jose da Costa Rica”). San Jose, Costa Rica, 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 09 out. 2016. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes”, 

devendo toda pessoa privada da liberdade “ser tratada com o respeito devido à dignidade 

inerente ao ser humano” (item 5.2). 

A função ressocializadora e o sentido que se atribui a ela nesse trabalho serão 

detalhados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, uma vez, como é pressuposto do 

presente, a função ressocializadora é norteadora da interpretação que se dá aos dispositivos 

da Lei de Execução Penal e dos desfechos para os conflitos que surgem perante o Poder 

Judiciário. É, assim, finalidade dinâmica da pena, especialmente na execução penal, não se 

esgotando na discussão teórica, mas principalmente sendo evidenciada na sua aplicação 

prática. 

 

1.5 Institutos utilizados na Execução Penal para a ressocialização do preso 

 

A Lei de Execução Penal, ao prever como sua finalidade a função ressocializadora, 

forneceu diversos instrumentos para que esse fim fosse atingido. A análise de como tais 

institutos estão presentes e quais são as suas características é necessária para a melhor 

compreensão da análise das decisões judiciais nessa seara, razão pela qual é importante 

explicar brevemente no que consiste cada um e como podem ser utilizados. 

 

1.5.1 Progressão de regime 

 

1.5.1.1 Antecedentes históricos 

 

Um dos instrumentos mais importantes da execução penal é a progressão de 

regime, sistema adotado no Brasil que recebe o nome de sistema progressivo inglês (ou 

mark system).146 

Iniciado pelo Coronel Manuel Montesinos de Molina, em 1834, quando diretor do 

                                                           
146 Os outros dois sistemas são denominados pensilvânico e auburniano, que se dedicavam à manutenção da 
disciplina interna das prisões e eventual correção dos reclusos naquele tempo de cumprimento de pena, sem 
se preocupar com o desejo de liberdade dos sentenciados. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 152. 
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Presídio San Agustin, em Valência, foi uma reação aos sistemas pensilvânico e auburniano, 

em uma tentativa de um tratamento penal mais humanitário. Montesinos defendia o sentido 

reeducativo e ressocializador da pena, que não era o foco dos sistemas até então postos em 

prática. De fato, o sistema pensilvânico, ou de Filadélfia, implicava o isolamento constante 

do recluso, que não trabalhava e não podia receber visitas, devendo buscar seu 

arrependimento pela leitura da Bíblia, sendo considerado, assim, excessivamente severo e 

impeditivo da readaptação social do condenado, enquanto o sistema auburniano, por sua 

vez, surgido das críticas do sistema pensilvânico, consistia no trabalho obrigatório durante 

o dia, em absoluto silêncio, e isolamento noturno, com o objetivo de evitar a corrupção 

moral dos costumes.147 

No sistema de Montesinos, o trabalho do interno era remunerado e não explorado, 

os castigos corporais foram suprimidos e as regras então estabelecidas podem ser 

consideradas sementes dos atuais regulamentos penitenciários ou leis de execuções 

penais148. Consta que ele exercia grande influência sobre os reclusos e possuía autoridade 

moral, dando grande importância ao seu relacionamento com aqueles, que era fundado em 

relações de confiança e estímulo, por meio do qual tentava desenvolver a autoconsciência 

dos sentenciados149.  

No entanto, foi a obra desenvolvida pelo capitão Alexander MACONOCHIE, no 

ano de 1840, na Ilha Norfolk, na Austrália – para onde eram enviados os criminosos 

considerados mais perigosos – que modificou a filosofia penitenciária150. MACONOCHIE, 

ao chegar na Austrália, teria se impressionado com as péssimas condições em que viviam 

os presos para lá levados – “muitos deles morriam na longa viagem por mar, vitimados por 

moléstias que se manifestavam no ambiente infecto que lhes era destinado nos navios 

                                                           
147 PIMENTEL, Manoel Pedro. Sistemas Penitenciários. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 639, p. 265-
277, jan. 1989, p. 266-267. No mesmo sentido, ensina DOTTI que o sistema da Filadélfia, aplicado pela 
primeira vez em 1775, na penitenciária da Pensilvânia, e posteriormente aplicado na Bélgica, consistia no 
“isolamento diuturno através de cela individual (solitary system) para enfiar o tempo com a meditação 
propícia ao arrependimento. O preso não recebia visitas e somente poderia falar ao capelão. O trabalho era 
vedado para que o tempo e a energia fossem empregados na instrução escolástica e serviços divinos. A 
rigidez daquele se sistema se atenuou a partir de 1821, convertendo-se em separate system, permitindo-se ao 
condenado comunicar-se com funcionários do estabelecimento e membros das associações protetores dos 
direitos humanos e, mais tarde, com visitantes comuns”, enquanto o sistema de Alburn iniciou-se em 1820, 
cujo nome foi copiado de uma prisão bem organizada de Nova York, que consistia em “isolamento noturno 
em celas individuais e o trabalho em comum, durante o dia, mas em regime de silêncio, sob pena de castigos 
corporais” In: DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 668. 
148 PIMENTEL, Manoel Pedro. Sistemas Penitenciários. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 639, p. 265-
277, jan. 1989, p. 268. 
149 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 154. 
150 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 151-152. 
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transportadores. Os que chegavam ao presídio apresentavam-se tão debilitados que não 

suportavam o menor esforço e eram facilmente levados à extrema degradação física, 

quando não até mesmo à morte”151 –, dispondo-se a mudar o tratamento penal dado.  

MACONOCHIE criticava punições desproporcionais e a utilização da pena como 

exemplo. Com clara influição da moral cristã, defendia que se deveria oferecer boas 

influências aos detentos como forma de se obter algo de positivo da prisão. Apontou a 

contradição de ser punido pelo passado enquanto é esperado que ele seja melhorado para o 

futuro.152 

Ao tratar dos sistemas praticados nas colônias, criticou aquele que observou e 

propôs um novo no lugar. Dividiu o sistema então existente em 3 fases: trabalhos forçados, 

ticket of leave e liberdade. Comparou a 1ª fase com trabalho escravo, pois os sentenciados 

eram contratados por particulares, não recebiam pagamento pelo trabalho efetuado e 

estavam sujeitos aos caprichos dos empregadores, que eram os responsáveis pelos 

relatórios do seu comportamento. Também criticou a arbitrariedade na concessão e 

revogação do ticket of leave, além do despreparo com que os sentenciados eram colocados 

em liberdade.153 

Propôs, então, um sistema diferente, também dividido em 3 fases: punição direta, 

probation e ticket of leave. A primeira fase, da punição direta, consistia no trabalho recluso, 

gerenciado pelo Estado, no qual, além de trabalhar, os sentenciados também deveriam se 

juntar em grupos de 6 pessoas, que se escolhiam. Nessa primeira fase, então, o sentenciado 

tentaria criar laços e convencer os outros de que é uma boa opção compor um grupo junto 

com ele, o que faria com que desenvolvesse habilidades sociais, além de ser avaliado pelos 

seus iguais, e não por superiores.154 

A segunda fase, denominada probation, consistia em trabalho externo e descanso 

em casa com o grupo escolhido. O sentenciado trabalhava para o governo e era 

supervisionado por um superintendente que atribuía marks de acordo como o seu 

comportamento. Nessa fase, MACONOCHIE esperava que o condenado se livrasse da 

                                                           
151 PIMENTEL, Manoel Pedro. Sistemas Penitenciários. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 639, p. 265-
277, jan. 1989, p. 268. 
152 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 06. 
153 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 03-04. 
154 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 07-08. 
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maioria dos seus vícios e adquirisse autonomia.155 

A última fase era a do ticket of leave, com menos restrições do que a forma anterior, 

pois, aproximando-se da liberdade, os sentenciados deveriam sentir-se consideravelmente 

livres, para que estivessem de fato preparados para quando fossem colocados em 

liberdade.156 

A proposta de MACONOCHIE tinha como objetivo principal trocar a coerção 

física pela correção moral, e foi em torno disso que construiu seu sistema. Para tanto, a 

punição deveria ser gerenciada pelo Estado, que se preocuparia de fato com os objetivos da 

pena aplicada. 

Para MACHONOCHIE, seu sistema era um sistema social, se colocando contra os 

Silent and Separate Systems (como o filadélfico e auburniano), que iriam tão contra as 

tendências naturais de existência social que só poderiam ser implementados com punições 

severas e desproporcionais.157 

Posteriormente, Walter CROFTON, diretor das prisões na Irlanda, aperfeiçoou o 

sistema progressivo de MACHONOCHIE, introduzindo, em 1854, um sistema de prisões 

intermediárias, que consistiam em um período de tempo entre as prisões de fato e o 

livramento condicional, nas quais os presos poderiam provar sua aptidão para a vida em 

liberdade.158 

O sistema por ele adotado, denominado sistema progressivo irlandês, portanto, 

seria composto de quatro fases: a penal, na cela, que consistia na reclusão celular diurna e 

noturna; a da reforma, pelo isolamento noturno e trabalho diurno em comum (também sob 

a regra do silêncio); o período intermediário, executado em prisões especiais, incluía 

trabalho ao ar livre, no exterior do estabelecimento, com disciplina mais suave, na qual os 

prisioneiros poderiam vestir roupas civis e ocupar cargos ou exercer empregos externos, 

como trabalhadores livres; e a liberdade condicional, que se tornava definitiva pelo bom 

comportamento. Essas etapas eram cumpridas progressivamente, através do ganho de vales 

                                                           
155 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 08-09. 
156 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 09-10. 
157 MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other subjects 
connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 23-25. 
158 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 152-153. 
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pelos sentenciados, compondo um projeto de recuperação gradual de sua liberdade.159 

 

1.5.1.2 A progressão de regime na atual legislação brasileira 

 

No Brasil, esse sistema foi adotado, concretizando-se na progressão de regime, 

conforme é prevista atualmente no artigo 112 da Lei de Execução Penal160, existindo três 

regimes de cumprimento de pena, que implicam maior ou menor restrição de liberdade: 

regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. 

O regime inicial de cumprimento de pena é fixado na sentença condenatória, de 

acordo com os critérios do artigo 33 do Código Penal161. A progressão ou a regressão de 

regime, por sua vez, estão vinculadas à execução da pena e devem seguir algumas regras 

bem demarcadas, a serem obedecidas pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio 

do devido processo legal162. 

Assim, o sentenciado cumprindo pena poderá progredir ou regredir de regime, a 

depender de seu procedimento, de sua conduta carcerária e do cumprimento de lapso 

temporal, de forma que possa ir adquirindo paulatinamente a sua liberdade, garantindo-se a 

observância do princípio da individualização da pena e do projeto de reinserção social do 

condenado. 

                                                           
159 PIMENTEL, Manoel Pedro. Sistemas Penitenciários. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 639, p. 265-
277, jan. 1989, p. 269. 
160 Artigo 112 da Lei de Execução Penal: 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. 
161 Artigo 33 do Código Penal: A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 
fechado. § 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 
adequado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), 
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3º - A determinação 
do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste 
Código. § 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do 
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito 
praticado, com os acréscimos legais. 
162 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 666. 
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A progressão de regime possui, desde 2003, dois requisitos previstos em lei: um de 

natureza objetiva e outro de natureza subjetiva. O requisito de natureza objetiva consiste no 

cumprimento de um determinado lapso temporal, que é de 1/6 de cumprimento da pena 

para os crimes comuns e, para os crimes hediondos ou equiparados, de 2/5 quando o réu é 

primário e de 3/5 quando o réu é reincidente.163 

O requisito de natureza subjetiva, por sua vez, consiste no mérito do condenado, 

que deve ser aferido por atestado de bom comportamento carcerário, emitido pelo diretor 

do estabelecimento. Esse atestado de comportamento carcerário, no Estado de São Paulo, é 

regulamentado pelo Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado 

de São Paulo164, em seus artigos 85 a 92165, de acordo com o cometimento de faltas 

                                                           
163 ROIG, ao defender uma execução penal redutora de danos, propõe, na redação do artigo 112 da Lei de 
Execução Penal quanto ao requisito objetivo (“quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no 
regime anterior”), a substituição da expressão “ao menos” por “no máximo”, ressaltando um problema 
comum na interpretação desse artigo, que seria a inversão do ônus da prova quanto ao cumprimento dos 
requisitos necessários à progressão, passando para o preso a obrigação de demonstrar o preenchimento deles, 
quando deveria ser o Estado o responsável por comprovar qualquer elemento impeditivo para tanto. Essa 
inversão do ônus da prova também ocorre quanto ao requisito subjetivo. In: ROIG, Rodrigo Duque Estrada. 
Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 313-316. 
164 SÃO PAULO (Estado). Resolução SAP n. 144, de 29 de junho de 2010. Institui o Regimento Interno 
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Diário Oficial, Poder Executivo, São Paulo, SP, 30 
jun. 2010. Seção I, p. 20. Disponível em: 
http://www.sifuspesp.org.br/files/u1/ovo_Regimento_interno_nas_unidades_prisonais.pdf. Acesso em: 08 
out. 2016. 
165 Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e em 
regime semiaberto, nas unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração 
Penitenciária, é classificado como: I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta 
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano, até o momento do benefício 
em Juízo. II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar ou do registro de faltas 
disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício 
em Juízo; III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza média ou leve, sem 
reabilitação de comportamento. IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave 
sem reabilitação de comportamento. Parágrafo único - a infração disciplinar de natureza grave implica na 
proposta de regressão do regime. Artigo 86 - para avaliação, deve ser considerado, quando for o caso, o 
comportamento do preso desde a permanência em unidade prisional anterior, ainda que subordinada à 
Secretaria da Segurança Pública. Artigo 87 - o diretor da unidade não pode atestar o comportamento do preso 
enquanto tramitar procedimento para apuração de falta disciplinar, desde que obedecidos os prazos previstos 
no artigo 62 deste Regimento. Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que 
sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena. Artigo 89 - o preso em regime 
fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do 
comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta: I- 03 (três) meses para as faltas de 
natureza leve; II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média; III- 12 (doze) meses para as faltas de 
natureza grave. Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período de 
reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido. Parágrafo único - com a prática de 
nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para 
a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido. Artigo 91 - para fins de instrução de pedido de 
progressão de regime, concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de penas, o diretor da 
unidade prisional deve encaminhar à autoridade judicial competente, à época do pedido do benefício, em 
formulário padronizado, o Boletim Informativo do preso, com classificação final do comportamento e o 
registro de todas as etapas e ocorrências que ensejaram a avaliação definitiva. Parágrafo único - no Boletim 
Informativo deve constar, obrigatoriamente, o histórico de todas as faltas disciplinares anotadas no prontuário 
do preso, com a discriminação de data, local dos fatos, descrição e tipificação da falta, sanção disciplinar 
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disciplinares e a gravidade destas, podendo a conduta do sentenciado ser classificada como 

ótima, boa, regular ou má. 

Em suma, o sistema progressivo visa à individualização da pena, obedecendo 

assim, aos ditames constitucionais do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem 

como aos objetivos de ressocialização, punindo e regredindo aqueles que insistem em não 

se adequar às regras prisionais (por exemplo, por meio do cometimento de faltas graves), 

premiando aqueles que se comportam adequadamente e mostram progresso no “processo 

ressocializador”, por exemplo, através de boa conduta, trabalho e estudos.  

 

1.5.2 Livramento condicional 

 

O livramento condicional consiste na antecipação da liberdade do recluso, antes do 

término de sua pena. Previsto no artigo 83 do Código Penal166, a sua natureza não é tema 

pacificado na doutrina penal. 

Para DOTTI, o livramento condicional é “uma medida penal alternativa, restritiva 

da liberdade de locomoção e substitui a perda de liberdade por obrigações de fazer ou não 

fazer”, perdendo, a partir da Reforma de 1984, o caráter de benefício da execução.167 

REALE JUNIOR, no entanto, compreende o livramento condicional como última 

etapa do sistema progressivo de pena e, portanto, “decorre do processo de individualização 
                                                                                                                                                                                

aplicada ou absolvição, e a respectiva reabilitação administrativa do comportamento. Artigo 92 - Os 
advogados, com poderes conferidos por procuração, que necessitarem de Boletim Informativo para instruir 
petição para requerimento de benefício ao seu cliente, devem encaminhar pedido ao diretor da unidade, 
mencionando o fim a que se destina. §1º - Quando do recebimento do pedido, a unidade prisional deve 
providenciar a documentação requerida, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, e entregá-la, mediante 
comprovante, ficando vedada sua retirada por terceiros. §2º - Os comprovantes devem ficar devidamente 
arquivados no prontuário do preso. §3º - Caso os profissionais a que se refere o caput deste artigo venham a 
fazer uso diverso dessas informações, ou se eventualmente venham a alterar os dados delas constantes, 
devem responder pelo ilícito nas esferas competentes. 
166 Artigo 83  do Código Penal: 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 - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, 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 do livramento ficará também subordinada à 
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. 
167 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 696. 
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da pena na fase de execução, que se torna relativamente indeterminada, pois a reclusão 

pode, após determinado tempo, converter-se em cumprimento em liberdade”168. Afirma 

que esse instituto não constitui um direito subjetivo público, cabendo ao magistrado 

examinar, caso a caso, se estão presentes os requisitos para sua concessão, conforme sua 

discricionariedade motivada, considerando, em sua decisão, se o cumprimento da 

reprimenda em liberdade atenderá às finalidades retributivas e preventivas da pena169. 

Para outros, como CARVALHO170 e ROIG171, possui caráter de incidente da 

execução, sendo um direito do preso. CARVALHO posiciona o livramento condicional 

como etapa do sistema progressivo, sujeito ao requisito objetivo, vinculado ao tempo e à 

reparação do dano, e ao requisito subjetivo, vinculado a comprovado comportamento 

satisfatório172. ROIG, no entanto, afirma que o livramento condicional possui natureza de 

direito público subjetivo, ressalvando que melhor seria se possuísse natureza de 

discricionariedade efetivamente vinculada173. 

As condições impostas para o livramento, sejam elas obrigatórias ou facultativas, 

devem levar em conta a individualização da pena e as exigências da necessidade e 

suficiência.174 

Para a concessão desse benefício, devem ser cumpridos requisitos de ordem 

objetiva e subjetiva.  Os requisitos objetivos são o cumprimento de 1/3 da pena, se o 

condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, 1/2 da pena se 

for reincidente em crime doloso, e 2/3 nos casos de condenação por crime hediondo e os 

equiparados (nos casos em que o condenado é reincidente específico nesses crimes, o 

benefício é vedado), além da reparação do dano causado pelo crime, salvo efetiva 

impossibilidade de fazê-lo. Os requisitos subjetivos consistem em “comprovado 
                                                           
168 REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
459. 
169 REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
461. 
170 CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações 
Estabelecidas pela Lei 10.792/03. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 165. 
171 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 386. 
172 CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações 
Estabelecidas pela Lei 10.792/03. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 165. 
173 ROIG entende, com base nas ideias de Massimo PAVARINI e André GIAMBERARDINO, que a ideia de 
“discricionariedade efetivamente vinculada” seria mais correta, uma vez que implica a “atribuição de 
critérios objetivos capazes de reduzir os espaços de discricionariedade em relação aos requisitos subjetivos”. 
In: ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 386. 
174 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 698. 
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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” e, 

nos casos em que o indivíduo é condenado por crime doloso, cometido com violência ou 

grave ameaça, deverão ser constatadas condições pessoais que façam presumir que não 

voltará a delinquir, ou seja, deve haver uma prognose de não reincidência. 

A revogação do benefício será obrigatória se o liberado for condenado 

definitivamente à pena privativa de liberdade, seja por crime cometido na vigência do 

benefício, seja por crime anterior, hipótese em que as penas serão somadas e, se ainda 

assim forem cumpridos os requisitos, poderá ser concedido o livramento. A revogação será 

facultativa se o liberado descumprir alguma condição imposta para o livramento ou se for 

condenado definitivamente por crime ou contravenção, pelo qual for imposta pena 

restritiva de direitos ou multa175. Em caso de revogação, não poderá o condenado usufruir 

de livramento condicional pelo mesmo crime176. Caso não ocorra revogação, a pena é 

declarada extinta177. 

 

1.5.3 Exame criminológico 

 

O exame criminológico, determinado no artigo 8o da Lei de Execução Penal, surge 

para classificar os condenados e auxiliar na individualização da execução de suas penas, 

prevista no artigo 5o da Lei de Execução Penal178, devendo ser realizado pela Comissão 

                                                           
175 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 698. 
176  Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação 
resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que 
esteve solto o condenado. 
177  Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de 
liberdade. 
178 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 665. Ainda, na Exposição de Motivos da LEP, resta clara a importância desse exame 
inicial: “26. A classificação dos condenados é requisito fundamental para demarcar o início da execução 
científica das penas privativas da liberdade e da medida de segurança detentiva. Além de constituir a 
efetivação de antiga norma geral do regime penitenciário, a classificação é o desdobramento lógico do 
princípio da personalidade da pena, inserido entre os direitos e garantias constitucionais. A exigência 
dogmática da proporcionalidade da pena está igualmente atendida no processo de classificação, de modo que 
a cada sentenciado, conhecida a sua personalidade e analisado o fato cometido, corresponda o tratamento 
penitenciário adequado. 27. Reduzir-se-á a mera falácia o princípio da individualização da pena, com todas as 
proclamações otimistas sobre a recuperação social, se não for efetuado o exame de personalidade no início da 
execução, como fator determinante do tipo de tratamento penal, e se não forem registradas as mutações de 
comportamento ocorridas no itinerário da execução.” In: BRASIL. Mensagem n. 242, de 29 de junho de 1983 
(Do Poder Executivo). Submete à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei de Execução Penal, 
acompanhado da Exposição de Motivos. Diário do Congresso Nacional, Poder Legislativo, Brasília, DF, 09 
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Técnica de Classificação (CTC), que também seria responsável pelo acompanhamento da 

execução da pena, propondo progressões, regressões e conversões da pena179.  

O exame de entrada, para fins de classificação, não deve ser confundido com a 

perícia de avaliação da reincidência prevista no artigo 83, inc. V, do Código Penal, que visa 

à instrução de pedido de livramento condicional, nos casos de condenados por crime 

doloso, cometido com violência ou grave ameaça180. Essa perícia é a realizada pelo Centro 

de Observação Criminológica (COC), que também é responsável pelo exame 

criminológico para auxiliar os órgãos judiciais quanto aos incidentes da execução – 

livramento condicional e progressão de regime –, temas afetos à presente pesquisa. 

Com relação a esse exame criminológico, SÁ explica que: 

 

O exame criminológico, em sua prática de rotina para fins de concessão 
dos benefícios, consiste na realização de um diagnóstico e de um 
prognóstico criminológicos, aos quais se segue uma conclusão sobre a 
concessão ou não do benefício, tudo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar. [...] 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 
crime ou não. [...] Já o prognóstico criminológico é a parte que se segue 
ao diagnóstico e dele se deduz, na qual os técnicos expõe sua 
pressuposição sobre possíveis desdobramentos futuros da conduta do 
examinando. Induvidosamente, é a parte mais frágil e menos defensável 
do exame. No exame feito para fins de instrução de pedidos de 
benefícios, o prognostico diz respeito especificamente à probabilidade de 
reincidência. [...] 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 ternos bastante específicos e oferecer boa dose de certeza 
sobre a probabilidade de ocorrência de um comportamento criminoso se 
repetir ou não, no futuro. Ocorre que, se o contexto do passado é 

                                                                                                                                                                                

mar. 1984. Seção I, p. 85. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09MAR1984.pdf#page=34. Acesso em: 02 jul. 2015. 
179 CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações 
Estabelecidas pela Lei 10.792/03. In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. 
ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 159. 
180 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 666. 
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conhecido (para a formulação do diagnóstico), o contexto do futuro não é 
conhecido (para os fins do 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.181 

 

A realização desse exame para pedidos de benefícios era obrigatória182 até a edição 

da Lei n. 10.792/2003183. Referida modificação legislativa foi celebrada por juristas184 e 

                                                           
181 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 190-194. 
182 Cf. Exposição de Motivos da LEP: “O Projeto cria a Comissão Técnica de Classificação com atribuições 
específicas para elaborar o programa de individualização e acompanhar a execução das penas privativas da 
liberdade e restritivas de direitos. Cabe-lhe propor as progressões e as regressões dos regimes, bem como as 
conversões que constituem incidentes de execução resolvidos pela autoridade judiciária competente. 29. Fiel 
aos objetivos assinados ao dinamismo do procedimento executivo, o sistema atende não somente aos direitos 
do condenado, como também, e inseparavelmente, aos interesses da defesa social. O mérito do sentenciado é 
o critério que comanda a execução progressiva, [...]”. In: BRASIL. Mensagem n. 242, de 29 de junho de 
1983 (Do Poder Executivo). Submete à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei de Execução 
Penal, acompanhado da Exposição de Motivos. Diário do Congresso Nacional, Poder Legislativo, Brasília, 
DF, 09 mar. 1984. Seção I, p. 85. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09MAR1984.pdf#page=34. Acesso em: 02 jul. 2015. 
183 Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal antes da Lei n. 10.792/2003: 
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 do artigo 112 da Lei de Execução Penal depois da Lei n. 10.792/2003: 
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. 
§ 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. 
§ 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de 
penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
184 Para CARVALHO, por exemplo, a modificação trazida pela Lei n. 10.792/2003 remodelou os atos 
processuais para a concessão de benefícios, aproximando o modelo processual àquele do processo de 
conhecimento, com debate entre as partes em contraditório. Afirma, ainda, que: “Inexiste, portanto, na nova 
configuração da LEP, espaço para que laudos e pareceres vinculem a decisão judicial, sobretudo porque 
deixam de ser peça processual a informar o incidente executivo. [...] A opção legislativa é clara, e eventual 
entrave ao alcance dos direitos em face de perícias desfavoráveis parece ser direta ofensa à legalidade penal, 
constituindo cerceamento de direito. Se o requisito subjetivo existia e a reforma penitenciária optou por sua 
remoção, nítido o fato de que havia falhas, distorções e/ou impossibilidades técnicas de realização da prova 
pericial ou parecer técnico, não cabendo, portanto, ao julgador, ao órgão acusador, ou a qualquer outro 
sujeito da execução, revificar o antigo modelo. Do contrário, estar-se-á empiricamente auferindo 
ultratividade à lei penal mais gravosa (determinação de quantidade superior de requisitos para o gozo dos 
direitos), ofendendo a lógica formal e material do princípio da legalidade penal.” In: CARVALHO, Salo de. 
O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações Estabelecidas pela Lei 10.792/03. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 167-168. Com essa alteração, o papel do técnico, na execução penal, seria adstrito a elaborar 
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psicólogos185, uma vez que tornou muito mais objetiva a aferição do cumprimento dos 

requisitos para benefícios da execução penal. 

Entende-se, nesse trabalho, que essa mudança legislativa foi um progresso, por ter 

tornado mais objetivos os critérios para a concessão de benefícios. Dessa forma, se o 

sentenciado cumpriu uma parcela de sua pena e não praticou falta grave nesse período, 

presume-se o seu mérito para o benefício, permitindo que seja valorada apenas a conduta 

do sentenciado e deixando pouco espaço para valorações acerca de sua personalidade ou 

quaisquer outros critérios subjetivos que possam ser utilizados ao se auferir o seu 

merecimento.  

Em contrapartida, a lei sofreu duras críticas, que se basearam principalmente nos 

argumentos de que sua dispensa violaria o princípio da individualização da pena e afastaria 

o caráter jurisdicional da execução penal, uma vez que ela teria retirado do juiz uma 

parcela de seu poder decisório para colocar nas mãos do Diretor do Presídio, que seria o 

responsável pela emissão do atestado de boa conduta carcerária, que vincularia a decisão 

judicial.186 

À época da edição dessa lei, muitas foram as discussões travadas e os 

posicionamentos assumidos. Ela teria extinguido o exame criminológico para instruir 

pedidos de benefícios? Teria apenas retirado a obrigatoriedade? Seria inconstitucional por 

ferir a individualização da pena? 

Em resposta, os Tribunais Superiores reconheceram que essa perícia não mais era 

obrigatória, podendo, no entanto, ser determinada pelo magistrado, nos casos em que 

houvesse fundada necessidade. 

O Supremo Tribunal Federal editou, em 16 de dezembro de 2009 (publicação no 

DJe em 23 de dezembro de 2009), a Súmula Vinculante n. 26: “Para efeito de progressão 

de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da 

execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º 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 

                                                                                                                                                                                

planos de individualização da pena, o acompanhamento do seu cumprimento, bem como a criação de 
condições que minimizem os efeitos da prisão sobre o apenado. In: Ibid., p. 170. 
185 Cf. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CPF n. 09, de 29 de junho de 2010. 
Regulamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional. Brasília, DF, 2010. Disponível em: 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_009.pdf. Acesso em: 10 out. 2016. 
186 Atualmente está em tramitação, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei n. 1.294/2007, apensado ao 
Projeto de Lei 4500/2001, que altera mais uma vez a Lei de Execuções Penais, tornando o exame 
criminológico obrigatório novamente. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_009.pdf
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subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a 

realização de exame criminológico”187. Esse assunto também foi tema da Súmula n. 439 do 

Superior Tribunal de Justiça, julgada em 28 de abril de 2010 (publicada no DJe em 13 de 

maio de 2010): “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que 

em decisão motivada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Nesse sentido, ainda, a jurisprudência: "2. O silêncio da lei, a respeito da obrigatoriedade do exame 
criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso 
porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito 
ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o 
absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples 
homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas 
Corpus n. 106.678, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2012. 
Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 10 abr. 2015.) 

http://www.stf.jus.br/
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CAPÍTULO 02 

 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE DIREITO E NA 
EXECUÇÃO PENAL 

 

 

A pesquisa jurisprudencial tem começado a receber cada vez mais atenção dos 

acadêmicos e pesquisadores do Direito, uma vez que são fundamentais na configuração da 

racionalidade do direito, por sua força normativa e seu forte poder argumentativo, 

conforme se verá adiante. 

Além disso, havendo diversos padrões argumentativos, diversas respostas 

jurídicas diferentes para um mesmo problema, é a atividade jurisdicional que dirá qual será 

a resposta aplicada ao caso concreto, qual será o efeito direto na vida das pessoas 

submetidas àquela jurisdição. Nesse sentido, embora a jurisprudência não seja fonte formal 

de direito, sendo atribuída apenas às leis a competência para criar crimes e impor penas, é 

certo que constitui fonte material de direito, dizendo na prática o que ele é188. 

Assim, é necessário ampliar as pesquisas jurisprudenciais, de forma a se tentar 

compreender os discursos judiciais, a racionalidade por trás do direito aplicado, real, 

sentido por tantos, para, enfim, saber o que é o direito de fato. 

DOTTI, em uma palestra intitulada “Jurisprudência Penal e Ciência do Direito 

Penal”, ao discorrer sobre o que chama de “jurisprudência de ocasião” – como aquela 

orientação dos tribunais que, ignorando os princípios gerais de direito penal e de direito 

processual penal, segue a dominação da mídia e opressão das circunstâncias midiáticas –, 

chama a atenção para a importância do estudo da jurisprudência, sustentando, inclusive, a 

criação de uma disciplina voltada para o tema nas faculdades. Apresenta, assim, a 

                                                           
188 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 49-50: 
“Com o objetivo de não equiparar integralmente a jurisprudência à lei, David propôs que, ao invés de dizer 
que a jurisprudência não é fonte de direito, deve-se dizer que a jurisprudência não é fonte de regras de direito. 
Trata-se, como se vê, de uma forma de admitir a diferença entre essas duas formas de expressão do direito, 
sem ignorar a importante função criadora desenvolvida pela atividade judicial. Isso não apenas reafirma a 
indispensabilidade da lei no ordenamento jurídico (e especialmente ao direito penal), como também mantém 
bem diferenciados os papéis dos Poderes Legislativo e Judiciário na criação do direito”. 
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jurisprudência como a ciência do direito em sua aplicação aos fatos.189 

DOTTI, nessa oportunidade, trata largamente da importância da jurisprudência, 

citando Manuel Domingues de Andrade que, em 1953, já atentava para o fato de que, 

embora a aplicação das leis compita aos operadores do direito como um todo, ou seja, aos 

juízes, aos funcionários administrativos e aos advogados, são os magistrados “que têm 

nisto a parte suprema, eles que estão no primeiro plano e com grande relevo, porque suas 

decisões têm força vinculante definitiva”190. 

Por isso, sustenta DOTTI, deve-se ter sempre em conta a aplicação judiciária das 

leis, como aquela atividade em que se subsome o caso concreto à hipótese abstrata, para 

em seguida, a partir dessa hipótese, tirar a decisão concreta do pleito191. Assim, a sentença 

passa a valer como lei individual para as partes e para o caso, sendo o juiz colocado como 

 

intermediário entre a norma e a vida, um instrumento vivente que 
transforma o comando abstrato da lei no comando concreto da sentença. 
Será a viva voz do direito, ou mesmo a própria encarnação da lei, porque 
a lei, com efeito, só tem verdadeira existência prática tal como entendida 
e aplicada pelo juiz.192 

 

2.1 O valor normativo da jurisprudência 

 

A interpretação e a aplicação das leis foi por vezes evitada, desde os tempos do 

Iluminismo, quando foram consagrados princípios que até hoje encontram-se arraigados no 

Direito Penal. A taxatividade, a legalidade, a publicidade dos processos e das decisões 

judiciais são somente exemplos de construções teóricas defendidas no pensamento 

iluminista, que serviram para minimizar as arbitrariedades do Estado e limitar seu poder 

punitivo193. 

Isso pode ser compreendido ao se voltar para as experiências arbitrárias da Idade 

                                                           
189 DOTTI, Rene Ariel. Jurisprudência Penal e Ciência do Direito Penal. São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCrim), 2005. DVD, 04min30s-05min50s. 
190 DOTTI, Rene Ariel. Jurisprudência Penal e Ciência do Direito Penal. São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCrim), 2005. DVD, 06min15s-07min00s. 
191 DOTTI, Rene Ariel. Jurisprudência Penal e Ciência do Direito Penal. São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCrim), 2005. DVD, 07min00s-07min28s. 
192 DOTTI, Rene Ariel. Jurisprudência Penal e Ciência do Direito Penal. São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCrim), 2005. DVD, 07min29s-08min00s. 
193 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 5. 
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Média e da passagem desta para a Idade Moderna, decorrentes, entre outros, da pluralidade 

das fontes de direito e da forma de aplicação das normas e das penas. Conforme ensina 

GOMES: 

 

Antes do movimento iluminista, o direito que vigorou na Europa durante 
séculos tinha como característica principal a pluralidade de fontes, sendo 
composto pelos costumes locais, pelo direito feudal, pelo direito romano 
que havia sido redescoberto, pelo direito estatutário, pelo direito canônico. 
Além disso, no que diz respeito aos métodos utilizados durante a Idade 
Média para a condenação e aplicação de penas, a arbitrariedade por parte 
dos juízes era a nota característica, e entre os inúmeros fatores que serviam 
para orientar a sua decisão estavam não apenas o fato e suas circunstâncias 
objetivas de tempo e lugar, mas a personalidade do réu (idade, sexo, status 
social, sua relação com a vítima, capacidade de discernimento etc.) e as 
mais diversas causas de atenuação ou agravação da pena, ou mesmo de 
extinção da punibilidade. O terror a que eram submetidos ou atingidos pela 
lei penal era ainda evidenciado nas práticas utilizadas nos procedimentos 
penais relativos à busca da prova para a condenação, tais como as ordálias 
e a tortura.194 

 

Foi o movimento iluminista que, buscando romper com tais práticas, passou a 

defender a humanização do Direito Penal, a limitação do poder punitivo do Estado, 

alertando para a necessidade de um Direito Penal racional, que reconhecia a liberdade 

como valor e atributo dos indivíduos195, ou, em outras palavras, “[n]essa época é que surge 

a ideia de expressão determinante da lei contra a arbitrariedade estatal ‘irracional’, assim 

como o postulado dos direitos ‘naturais’ e invioláveis da pessoa em relação à sua 

liberdade”196. 

Para tanto, deveria haver uma lei, genérica e abstrata, que se encaixasse nos casos 

concretos que surgiam, unificando-se as fontes de direito e trazendo a segurança jurídica 

em sua aplicação. Nesse contexto, eram apenas permitidas as interpretações literal ou 

estrita, por parte do juiz, ou a interpretação autêntica, conduzida pelo legislador, não se 

permitindo a analogia ou a criatividade judiciária, sendo o magistrado mera “boca da 

lei”.197 

                                                           
194 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 5-6. 
195 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 5-6. 
196 SCHMIDT, Andrei Zenkner. A Crise de Legalidade na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de 
(coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 29-30. 
197 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 6-7. 



 

 

78 

Nas palavras de BECCARIA: 

 

Qual será, pois, o legítimo intérprete das leis? O soberano, isto é, o 
depositário das vontades atuais de todos; e não o juiz, cujo dever consiste 
exclusivamente em examinar se tal homem praticou ou não um ato 
contrário às leis. 
O juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral; a 
menor, a ação conforme ou não a lei; a consequência, a liberdade ou a 
pena. Se o juiz for constrangido a fazer um raciocínio a mais, ou se o 
fizer por conta própria, tudo se torna incerto e obscuro.198  

 

No entanto, a experiência tem demonstrado que não é possível a construção de 

uma norma tão perfeita a ponto de ser unívoca para todos os possíveis eventos da vida e 

seus resultados.199 

Com efeito, a previsão genérica de uma norma sempre conterá alguma injustiça, 

uma vez que não é possível a abstração a ponto de se abordar todas as hipóteses de 

comportamento humano, o que gera certo desajuste à realidade, a depender do caso 

concreto200. Recentemente, portanto, a interpretação do aplicador da lei tem recebido uma 

abordagem diferente, passando a ser visto como instrumento de efetivação da justiça. 

CAPPELLETI, ao discorrer sobre a intensificação da criação judicial no século 

XX identifica um dos sintomas desse fenômeno, o que ele denomina, adotando a expressão 

de Morton G. WHITE, de “revolta contra o formalismo”, o qual se deu de diferentes 

formas em cada país. O formalismo se fundamenta na concepção de que o processo 

jurisdicional pode se dar de forma mecânica, de acordo com uma lógica pura, como se o 

magistrado fosse mero aplicador da lei, que declara o direito de forma não criativa, 

meramente dedutiva, ignorando, assim, que a declaração de um direito envolve uma 

escolha e valoração pessoal201. No entanto, tais teorias não foram capazes de se sustentar 

quando confrontadas com a realidade da aplicação do direito: 

 

Desnecessário acentuar que todas essas revoltas conduziram à descoberta 

                                                           
198 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Tradução de Paulo M. Oliveira. 2. ed. 2. tiragem. Bauru: 
EDIPRO, 2011, p. 30-31. 
199 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 36-37. 
200 ANDREUCCI, Ricardo Nunes. Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, 
p. 63.  
201 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 31-33.  
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de que, efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e complexo, e 
de que o juiz, moral e politicamente, é bem mais responsável por suas 
decisões do que haviam sugerido das doutrinas tradicionais. Escolha 
significa discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; 
significa valoração e “balanceamento”; significa ter presentes os 
resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; significa 
que devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, 
ou talvez os decorrentes da análise lingüística puramente formal, mas 
também e sobretudo aqueles da história e da economia, da política e da 
ética, da sociologia e da psicologia. E assim o juiz não pode mais se 
ocultar, tão facilmente, detrás da frágil defesa da concepção do direito 
como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear sua 
decisão de forma “neutra”. É envolvida sua responsabilidade pessoal, 
moral e política, tanto quanto jurídica, sempre que haja no direito 
abertura para escolha diversa. E a experiência ensina que tal abertura 
sempre ou quase sempre está presente.202 

 

Portanto, na atualidade, prevalecem os entendimentos de que tudo se interpreta, 

que é o intérprete quem dará vida à letra da lei, criando norma e direito nos casos 

concretos, adaptando a lei aos diferentes eventos que se apresentam, que nunca serão 

idênticos ou sempre previsíveis pelo legislador, por maior que seja seu esforço nesse 

sentido.203 

De fato, assim como acontece com todos os produtos da criação humana, como 

musica, literatura, filosofia etc, sempre há uma atividade de interpretação na aplicação do 

direito, uma vez que a reprodução de uma norma sempre envolve a compreensão da 

linguagem da norma e suas finalidades, para então aplicá-la em um contexto diverso 

daquele na qual foi criada ou, mesmo, por último aplicada. Dessa forma, a interpretação da 

norma sempre carregará consigo certo grau de discricionariedade.204 

REALE assim explica que o alcance da jurisprudência aumenta a cada dia, “como 

decorrência da pletora legislativa e pela necessidade de ajustar as normas legais cada vez 

mais genéricas ou tipológicas, como modelos normativos abertos (standards) às 

peculiaridades das relações sociais”205. 

GOMES destaca que: 

 
                                                           
202 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 33.  
203 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 37-38. 
204 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 21.  
205 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24. ed. 3. tiragem. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 169. 
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[...] o teor verbal das leis não tem significação diferente da que lhe 
determina a interpretação; e sendo esse significado, ou a sua 
determinação, um resultado da interpretação, não pode ele predeterminar 
ou delimitar essa mesma interpretação que, afinal, o determina. Em outras 
palavras, uma vez que o significado é um resultado da interpretação, não 
pode ser obtido antes ou fora do próprio processo concreto da 
interpretação. Pode-se concluir, daí, que a clareza não é pressuposto, mas 
resultado da interpretação; e um texto, por si só, não é claro nem 
obscuro.206 

 

Ainda nesse sentido, a autora destaca que, não sendo possível, apenas pela letra da 

lei, dizer qual o seu significado, sendo esse fato agravado pelas constantes modificações 

nos valores sociais, além da limitação da previsão legal seja por questões linguísticas ou 

pela imprevisibilidade dos acontecimentos humanos, é apenas no momento da aplicação 

dessa lei que é possível aprender o significado da norma.207 

Nesse mesmo sentido, ANDREUCCI defende que as decisões judiciais criam 

direito, não apenas por autorização legal e pela impossibilidade de prever todas as condutas 

humanas em abstrato, mas também porque as normas, estáticas como são em sua essência, 

devem ser mediadas com os fatos concretos que surgem, e fica a cargo da interpretação 

superar eventual conflito entre forma e a realidade.208 

E “[s]e é somente nessa hora que se torna possível conhecer o ‘verdadeiro’ 

significado da norma, verifica-se que ao intérprete é atribuída a função não apenas 

exegética, mas também crítica na tarefa de ‘construção’ das normas”209. 

A decisão judicial acaba por estabelecer o conteúdo da lei, seu significado e 

alcance, sendo, portanto, o direito na prática aquele que mais interessa para a vida e para as 

pessoas a ele submetidas. Isso se justifica porque é apenas por meio da atividade judicial, 

sendo esta a aplicação da lei aos fatos sociais que lhe subsumem, que pode ser constatado 

verdadeiramente o significado e a amplitude da norma que regerá a conduta humana.210 

                                                           
206 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 42-43. 
207 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 45. 
208 ANDREUCCI, Ricardo Nunes. Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, 
p. 60-63.  
209 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 45. 
210 ORRU, Giovanni. Le definizioni de legislatore e le redefinizioni della giurisprudenza, in Il problema delle 
definizioni legali nel diritto penale, Studi coordinati da Alberto Cadoppi, Padova: Cedam, 1996, p. 147-161. 
Apud GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. 
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Ainda, conforme REALE: 

 

Se uma regra é, no fundo, a sua interpretação, isto é, aquilo que se diz ser 
o seu significado, não há como negar à Jurisprudência a categoria de 
fonte do Direito, visto como ao juiz é dado armar de obrigatoriedade 
aquilo que declara ser “de direito” no caso concreto. O magistrado, em 
suma interpreta a norma legal situado numa “estrutura de poder”, que lhe 
confere a competência para converter em sentença, que é uma norma 
particular, o seu entendimento da lei.211 

 

Assim, FARIA defende que “fixar o sentido e o alcance de uma determinada lei, 

na sua aplicação a um caso concreto, de algum modo sempre implica um poder normativo 

não muito distinto daquele existente no próprio ato de legislar”212. 

FRANÇA entende que são cinco as funções da jurisprudência: interpretar a lei, 

vivificar a lei, humanizar a lei, suplementar a lei e rejuvenescer a lei. Dessa forma, através 

da jurisprudência, a lei, como preceito geral, será interpretada de forma a se aplicar a 

melhor opção ao caso concreto. Ainda, é a decisão judicial que irá utilizar a norma abstrata, 

“uma roupagem, um molde, um protótipo, sem atuação efetiva e própria”, para a solução 

de um determinado conflito, tornando a norma viva e atuante, bem como adaptará esse 

molde de forma que seja justa em face à realidade à qual é aplicada. A jurisprudência, além 

disso, deverá suplementar a lei quando houver lacunas, de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de Direito. Por fim, rejuvenesce a lei para que esta 

permaneça atendendo à realidade social, sempre em mutação.213 

Com efeito, assumir que a criatividade do magistrado é inseparável da própria 

atividade de aplicar e interpretar uma norma é inerente à concepção do Direito como “um 

complexo de normas vivas e não como normas e palavras isoladas, imutáveis, destacadas 

do sistema e da sua vida”214. 

A interpretação de uma lei, assim como ocorre com as apreensões das mais 

diferentes naturezas na vida, está sujeita às limitações inerentes às subjetividades do 

                                                                                                                                                                                

Tese (Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 
46-47. 
211 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24. ed. 3. tiragem. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 169 
212 FARIA, Jose Eduardo. Os desafios do Judiciário. In: Revista USP, São Paulo, n. 21, p. 46-57, 1994, p. 49. 
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26935. Acesso em: 27 mar. 2016. 
213 FRANÇA, Rubens Limongi. O direito, a lei e a jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, 
p. 197-204. 
214 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, Ideologias e Sociedade. Tradução de Elício de Cresci Sobrinho. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 14 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26935
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intérprete. Assim, o processo e o resultado dessa interpretação serão influenciados por 

visões pessoais, concepções político-ideológicas, preconceitos, vícios, impulsividades, 

além da expectativa que o aplicador tem do impacto que a decisão terá no réu e na 

sociedade215. É seguro dizer, assim, que sempre haverá espaço para a criatividade 

interpretativa216. 

Essa criatividade do juiz não deve ser confundida, no entanto, com arbitrariedade 

ou que ele poderá livremente decidir o que quiser no caso concreto. Significa assumir que 

o Direito é ciência aplicada à realidade e a esta deverá se adaptar. Assim, cabe ao juiz 

reelaborar a lei ao caso concreto, tendo em vista seus fins sociais.217 

Para CAPPELLETTI, o problema não está em opor interpretação e criação do 

direito, uma vez que essa oposição é, na realidade, inexistente, mas sim estabelecer o “grau 

de criatividade e dos modos, limites e aceitabilidade da criação do direito por obra “dos 

tribunais judiciários”218. 

 

2.2 O crescimento do espaço de criatividade do juiz e as normas programáticas 

 

Nas legislações modernas, essa discricionariedade dos juízes tem aumentado, não 

apenas por ser impossível a formulação de uma norma que consiga atender a todos os 

eventos da vida, mas também pelo fato de que a sociedade tem se tornado cada vez mais 

plural, diversificada e dinâmica219. Além disso, o Estado Democrático de Direito tem se 

                                                           
215 Essa influência das subjetividades do intérprete se aproxima do conceito de habitus, de Bourdieu, que será 
abordado adiante. 
216 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O valor normativo da jurisprudência penal. 2007. 231f. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007, p. 43.  
217 ANDREUCCI, Ricardo Nunes. Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, 
p. 66-67.  
218 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 21.  
219 Nas palavras de HASSEMER: “O sistema jurídico das sociedades modernas, caracterizado pela 
capacidade de lidar com problemas complexos e de se ajustar flexivelmente a uma rápida mudança do mundo 
exterior, tem naturalmente dificuldades com esses princípios. O legislador é menos ágil do que a 
jurisprudência ou mesmo do que a Administração. Uma adaptação do sistema jurídico a uma mudança social 
por meio de reformas legislativas – tal como os princípios da codificação e da separação de poderes o exigem 
– é crescentemente anacrônica. Por isso – e porque decisões claras do legislador num mundo de insegurança 
normatica tornam-se cada vez menos prováveis –, o legislador confia hoje cada vez mais na complementação 
de suas diretrizes ao aplicador da lei: as leis tornam-se obscuras e as margens de decisão maiores.” In: 
HASSEMER, Winfried. Direito penal: fundamentos, estrutura, política. VASCONCELOS, Carlos Eduardo 
de Oliveira (org.). Tradução de Adriana Beckman Meirelles, Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, Felipe 
Rhenius Nitzke, Mariana Ribeiro de Souza e Odim Brandão Ferreira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2008, p. 50. 
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colocado crescentemente como instrumento de efetivação de direitos e, assim, surgem 

inúmeras normas programáticas, que requerem a intervenção estatal nas mais diferentes 

esferas da vida. 

Se no início do movimento constitucionalista as demandas eram principalmente 

pelas liberdades públicas, limitadoras do poder estatal e negativas quanto à sua ingerência, 

posteriormente houve o advento das constituições dirigentes, ou seja, aquelas que 

demandam a atuação positiva do Estado, para que sejam implementados os direitos sociais. 

O Estado negativo foi capaz tão somente de garantir a igualdade formal, enquanto o que se 

busca com o Estado Democrático de Direito é a igualdade material220. Com efeito, o 

Estado, nesse novo modelo, passa a ser visto como um meio de implementar 

transformações sociais, e o direito à sua abstenção se transforma em direito à sua 

atuação221. 

Nesse sentido, CAPPELLETTI afirma que uma das razões pelas quais a criação 

judicial intensificou-se no século XX foi a mudança dos papeis assumidos pelo Estado, 

devido principalmente à atividade legislativa, passando a intervir de forma ostensiva na 

economia, preocupando-se com a implementação de políticas de assistência social, no 

âmbito do trabalho, da cultura, do meio ambiente etc. A hipertrofia das leis para criar tais 

Estados sociais, bem como a necessidade do crescimento do aparelho administrativo para 

efetivar tais determinações legais, acabaram por influenciar o papel assumido pelo Poder 

Judiciário.222 

Além disso, a criação de leis cada vez mais intervencionistas, de cunho social, 

inauguram um novo modelo de Estado, que deve adotar a técnica de controle social 

denominada “promocional”, que consiste em “prescrever programas de desenvolvimentos 

futuros, promovendo-lhes a execução gradual [...]”223. Dessa forma, os direitos sociais 

acabam por exigir do Estado sua maior intervenção de forma a implementá-los. 

Diante desse cenário, o Poder Judiciário pode ignorar essa mudança nas leis e na 

própria finalidade do Estado, ou pode assumir sua parcela de responsabilidade na 

                                                           
220 OLIVEIRA, Rômulo Rafael de. Normas constitucionais programáticas. MPMG Jurídico: Revista do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 2, n. 10, p. 26-28, jul./ago. 2007, p. 26. 
221 PIOVESAN, Flávia. Desenvolvimento histórico dos direitos humanos e a Constituição brasileira de 1988. 
In: AGRA, Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 anos da Constituição Federal. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 19.  
222 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 35-40.  
223 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 41.  
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realização desses programas, uma vez que é um Poder integrante desse mesmo Estado224. 

Se assim o fizer, 

 

[...] será difícil para eles não dar a própria contribuição à tentativa do 
estado de tornar efetivos tais programas, de não contribuir, assim, para 
fornecer concreto conteúdo àquelas “finalidades e princípios”: o que eles 
podem fazer controlando e exigindo o cumprimento do dever do estado 
de intervir ativamente na esfera social, um dever que, por ser prescrito 
legislativamente, cabe exatamente aos juízes fazer respeitar.225 

 

De fato, as normas programáticas, que traçam em linhas gerais os fins e princípios 

do Estado, fazem com que os magistrados tenham que aplicá-las, visando à sua 

concretização futura, fornecendo um âmbito de discricionariedade, aumentando o espaço 

para o exercício de sua criatividade.226 

Além da tarefa, pelos juízes, de contribuir para a concretização dos direitos sociais 

e das normas promocionais, é importante a assunção de responsabilidade do Poder 

Judiciário pela limitação dos outros poderes. Em outras palavras, se existe um Poder 

Legislativo forte e um Poder Executivo forte, não há outra saída do que um Poder 

Judiciário também forte, que cumpra seu papel no sistema de “checks and balances”, de 

forma que haja o equilíbrio de forças e o controle recíproco entre os poderes227. Assim, 

acabou por restar aos juízes, também, o dever de controlar o gigantismo estatal proveniente 

do objetivo de se instaurar um Estado social228. 

O Brasil, embora não se possa dizer que é um Estado de bem estar social, prevê, 

principalmente na Constituição Federal, normas promocionais, de caráter social, que 

indicam suas finalidades de transformação social e como Estado. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 “apresenta uma ordem social com um 

amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e fins a serem 

                                                           
224 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 41-42.  
225 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 42.  
226 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, Ideologias e Sociedade. Tradução de Elício de Cresci Sobrinho. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 9  
227 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 54-55.  
228 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, Ideologias e Sociedade. Tradução de Elício de Cresci Sobrinho. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 10.  
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perseguidos pelo Estado e pela sociedade”229. Ao prever tanto direitos sociais quanto 

individuais como direitos fundamentais, consagrando como seu princípio fundamental a 

dignidade humana, a Carta Magna assume a ideia de universalidade e indivisibilidade dos 

direitos humanos, em consonância com a Declaração Universal de 1948230. 

Com isso, pode-se concluir que a Constituição Federal adota como projeto um 

Estado Democrático e respeitador, além de garantidor, de direitos das mais diversas 

naturezas, previstos como fundamentais231, devendo servir de lente interpretativa para as 

normas infraconstitucionais: 

 

Do movimento germânico denominado constitucionalismo decorreu a 
necessidade de adequação formal e material de todo o ordenamento 
jurídico aos ditames constitucionalmente assegurados. Trata-se da 
estipulação de uma ética que, sem ser jusnaturalista, vincula toda a 
atividade estatal, em seus mais diversos níveis, cujos valores não são 
mais encontrados numa suposta discricionariedade do administrador, do 
juiz ou do legislador, mas sim nos direitos fundamentais (direitos 
individuais e sociais) arrolados expressa ou implicitamente na 
constituição dirigente.232 

                                                           
229 PIOVESAN, Flávia. Desenvolvimento histórico dos direitos humanos e a Constituição brasileira de 1988. 
In: AGRA, Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 anos da Constituição Federal. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 30.  
230 PIOVESAN, Flávia. Desenvolvimento histórico dos direitos humanos e a Constituição brasileira de 1988. 
In: AGRA, Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 anos da Constituição Federal. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 30-32. Falar em universalidade dos direitos humanos significa que o único requisito para a 
titularidade desses direitos é a condição de pessoa, compreendendo o ser humano como um ser dotado de 
dignidade, sendo esta um valor intrínseco, a nortear a Constituição Federal e os instrumentos internacionais 
de proteção dos direitos humanos. Indivisibilidade dos direitos humanos, por sua vez, significa adotar uma 
visão integral de direitos, sendo a garantia dos direitos civis e políticos condição para a efetivação dos 
direitos sociais, econômicos e culturais, e vice-versa. Dessa forma, quando se viola um desses direitos, os 
demais também são violados. Assim os direitos humanos compõem “uma unidade indivisível, 
interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo 
de direitos sociais, econômicos e culturais” In: PIOVESAN, Flávia. Desenvolvimento histórico dos direitos 
humanos e a Constituição brasileira de 1988. In: AGRA, Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 
anos da Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20-22 
231 Nas palavras de PIOVESAN: “A Carta de 1988 e os instrumentos internacionais de direitos humanos 
lançam um projeto democratizante e humanista, cabendo aos operadores do direito introjetar e incorporar os 
seus valores inovadores. Os agentes jurídicos hão de se converter em agentes propagadores de uma ordem 
renovada, democrática a respeitadora dos direitos humanos, impedindo que se perpetuem os antigos valores 
do regime autoritário. Emergencial é a mudança da cultura jurídica, capaz de permitir a consolidação da 
cultura de direitos humanos no Brasil e sua profunda capilaridade. Hoje, mais do que nunca, os operadores do 
Direito estão à frente do desafio de resgatar e recuperar no aparato jurídico seu potencial ético e 
transformador, aplicando a Constituição e os instrumentos internacionais de proteção e direitos humanos por 
ela incorporados. Estão, portanto, à frente do desafio emancipatório de reinventar, reimaginar e recriar sua 
prática, a partir deste novo paradigma e referência: a prevalência dos direitos humanos.”. In: PIOVESAN, 
Flávia. Desenvolvimento histórico dos direitos humanos e a Constituição brasileira de 1988. In: AGRA, 
Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 anos da Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
33.  
232 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direitos, Deveres e Disciplina na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de 
(coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 210-211. 



 

 

86 

 

E é no contexto dessa universalidade e indivisibilidade dos direitos fundamentais, 

sob essa lente constitucional, que a ressocialização também deve ser interpretada, ou seja, 

deve haver uma interpretação do artigo 1º da Lei de Execução Penal conforme a 

Constituição Federal de 1988. 

A interpretação dessa finalidade de acordo com o artigo 5º da Carta Magna já é 

mais conhecida. No entanto, deve ser ela também interpretada de acordo com seu artigo 6º, 

ou seja, de acordo com os direitos sociais, assumindo, também, características de norma 

programática233. 

Com efeito, normas programáticas, de acordo com SILVA, são aquelas que 

estabelecem os elementos sócio jurídicos da Constituição e indicam os fins e objetivos do 

Estado, lançando as bases para a ordem jurídica. Ainda, funcionam como princípios gerais 

dessa ordem, emanando para além das matérias específicas para as quais foram previstas, 

além de inaugurarem uma democracia com conteúdo social, pois estabelecem a realização 

de fins sociais pelo Estado. Além disso, possuem eficácia interpretativa, uma vez que, ao 

indicarem os fins sociais do Estado, vinculam a atividade jurisdicional, ou seja, o juiz deve 

                                                                                                                                                                                

Ainda: “Um Direito Penal moderno, inserido no âmbito de um Estado Democrático de Direito, há de restar 
legitimado internamente (rectius: validado) não só quando respeitadas as garantias de liberdade, mas 
também as garantias sociais, e a isso deve-se dar o nome de direitos fundamentais, ou seja, limitações 
negativas, geradas pelos direitos de liberdade, e que nenhuma maioria pode violar, e limitações positivas, 
geradas pelos direitos sociais, e que nenhuma maioria pode deixar de satisfazer.” In: SCHMIDT, Andrei 
Zenkner. A Crise de Legalidade na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução 
Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 33. 
233 Com relação à ressocialização como norma programática, como critério de política criminal, que deve ser 
observadas pelos Poderes estatais, FARIA discorre que: “Veja-se, por exemplo, o que vem ocorrendo com a 
LEP, editada em 1984 com o objetivo de substituir o caráter punitivo-repressivo das penas por uma ênfase 
promocional, com propósitos reeducadores, ressocializantes e profissionalizantes. Apesar de moderno, 
procurando racionalizar, desburocratizar e flexibilizar o funcionamento do sistema prisional, esse texto legal 
não tem produzido os resultados concretos almejados por seus autores. A razão de sua ineficácia está na 
omissão de um Executivo que, procurando de todas as formas desresponsabilizar-se operacional e 
financeiramente de suas obrigações básicas no plano social, até hoje não promoveu os investimentos 
necessários em escolas, em fábricas-modelo, em pessoal especializado e em organizações encarregadas de 
encontrar postos de trabalho para os egressos dos estabelecimentos penais. Com base na discricionariedade 
que a Constituição lhe assegura, o Executivo pode gastar livremente seus recursos nas obras que quiser, 
relegando os estabelecimentos penais para segundo plano e deixando o Judiciário sem as condições materiais 
necessárias para aplicar as normas inovadoras da LEP. Em vez de protestar e cobrar do Executivo o 
cumprimento às determinações que lhe foram impostas por esse texto legal, o Judiciário, quando não se 
omite, limita-se a protestar de maneira tímida – quase sempre por meio de bem-comportados artigos de 
alguns magistrados mais lúcidos, mais corajosos e com maior iniciativa no que se refere à modernização e à 
reorganização dos tribunais.” In: FARIA, Jose Eduardo. Os desafios do Judiciário. Revista USP, São Paulo, 
n. 21, p. 46-57, 1994, p. 56. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26935. Acesso 
em: 27 mar. 2016. 
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se atentar para os fins do Estado ao aplicar a lei. 234 

Nesse contexto constitucional do Brasil, pode-se afirmar que aumenta a 

responsabilidade do Poder Judiciário, assim como o seu espaço de discricionariedade, uma 

vez que “[q]uanto mais programáticas forem as normas dos direitos sociais, maior é o 

espaço deixado à discricionariedade nas decisões judiciais”235. 

Embora seja comum o questionamento acerca da legitimidade da criatividade 

judicial – sendo uma das razões levantadas o fato de que o Poder Judiciário, ao contrário 

dos outros dois poderes estatais, não é eleito, é antimajoritário e antidemocrático, podendo 

representar, em sua atividade criativa, um obstáculo à vontade popular representada pelo 

Poder Legislativo –, essas características, por outro lado, fazem com que esse Poder possa 

contrariar a vontade da maioria, frustrando vontades políticas quando estas não estão em 

consonância com os direitos fundamentais de uma minoria, exercendo, dessa forma, o seu 

papel no sistema de checks and balances.236 

Essa possibilidade de independência de pressões externas ou populares é ainda 

mais verdade em países como o Brasil, onde os juízes são geralmente aprovados em 

concurso público e são juízes de carreira. E, nos casos que envolvem o Direito Penal, 

quando a vontade popular pode ser no sentido de maior punitividade, os réus de um 

processo (ou os sentenciados, como na presente pesquisa) são as minorias, que devem ter 

os seus direitos fundamentais protegidos. 

  

2.3 A politicidade das decisões judiciais 

 

Logo se percebe porque o velho modelo legalista, desenvolvido para sociedades 

mais estáveis e contando com Estados menos interventores, acaba sendo insuficiente para 

atender boa parte das novas exigências sociais.237 

Agora o magistrado não pode mais se colocar somente como mero aplicador da 

                                                           
234 Cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais programáticas. RPGE, Fortaleza, 
a. 9, n. 11, Fortaleza, p. 43-60, 1992.  
235 FARIA, Jose Eduardo. Os desafios do Judiciário. Revista USP, São Paulo, n. 21, p. 46-57, 1994, p. 56. 
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26935. Acesso em: 27 mar. 2016. 
236 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, Ideologias e Sociedade. Tradução de Elício de Cresci Sobrinho. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 20-22. 
237 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Judiciário e a democracia no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 21, 
p. 116-125, 1994, p. 121. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26940. Acesso em: 
25 mar. 2016. 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26935
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26940
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lei, como se sua atividade fosse meramente técnica, restando evidenciado que sua atividade 

é também social e politicamente determinada.238 

Logicamente, se os direitos sociais não são somente normativos, mas também 

possuem o sentido promocional descrito, ou seja, devem ser implementados mesmo que de 

forma mediata, a função do Poder Judiciário é ampliada e sua atividade deve não apenas se 

limitar à aplicação da lei, mas sobretudo refletir sobre as consequências de sua decisão e se 

tais direitos previstos serão alcançados, se suas decisões efetivarão os resultados 

objetivados pelo Estado. Essa responsabilidade finalística do juiz, de certa forma, acaba 

por repolitizá-lo.239 

Essa repolitização do Judiciário não significa que ele se confunde com o papel 

desempenhado pelo político profissional, mas deve haver a conscientização de que seu 

papel não deixa de ser político por isso, de que a atividade jurisdicional possui peso 

político240. Isso porque o juiz é parte integrante do aparato estatal, que é uma sociedade 

política, bem como porque aplica as leis, que são direito241. Este, por sua vez, também é 

político, uma vez que é originado e se destina a indivíduos que convivem em uma 

determinada sociedade e possuem seus valores e seus interesses242. 

Desde o momento da criação das leis até a sua aplicação, esses valores e interesses 

são conflituosos e divergentes, representando a sociedade plural e complexa que 

possuímos. Assim, seja no momento da criação das leis, pelo Poder Legislativo, seja na 

aplicação das leis, pelo Poder Judiciário, há escolhas políticas envolvidas. Enquanto no 

Poder Legislativo ou no Poder Executivo essa natureza política fica evidente, a partir da 

própria seleção dos seus agentes, no Poder Judiciário tais escolhas ficam ocultadas pelo 

discurso jurídico adotado, o qual, no entanto, não deixa de transparecer tais escolhas, pela 

própria fundamentação desenvolvida. 

Conforme esclarece DALLARI: 

                                                           
238 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Judiciário e a democracia no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 21, 
p. 116-125, 1994, p. 118. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26940. Acesso em: 
25 mar. 2016. 
239 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. O Judiciário frente à divisão dos poderes: um princípio em decadência? 
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Forçados, pela natureza, a conviver, os seres humanos não podem evitar a 
ocorrência de conflitos de interesses. O direito é um sistema de normas 
que facilita a convivência e oferece meios pacíficos para a composição 
dos conflitos, mas em muitas situações há dúvidas a respeito de qual seja 
o direito ou quanto ao verdadeiro sentido de uma norma jurídica. Essa 
dificuldade é ainda agravada pelo fato de que muitas vezes o egoísmo, a 
ambição e outros venenos da alma levam alguns a pretenderem benefícios 
e vantagens que o direito não reconhece nem assegura e que vão em 
prejuízo dos direitos dos demais. 
Aí está a raiz da função jurisdicional: a necessidade de esclarecer o 
direito e de garantir sua aplicação justa. Mas estará sempre presente uma 
dificuldade, inerente à condição humana do juiz, pois ainda que procure 
ser justo ele será, em certa medida, influenciado pelas circunstâncias da 
sua vida, conforme a feliz expressão de Ortega y Gasset. O juiz sempre 
terá de fazer escolhas, entre normas, argumentos, interpretações e até 
mesmo entre interesses, quando estes estiverem em conflito e parecer ao 
juiz que ambos são igualmente protegidos pelo direito. A solução dos 
conflitos pelo juiz será política nesse caso, mas também terá conotação 
política sua decisão de aplicar uma norma ou de lhe negar aplicação, pois 
em qualquer caso haverá efeitos sociais e alguém será beneficiado ou 
prejudicado.243 

 

A magistratura, dessa forma, deve compreender que participa do processo de 

mudança social e suas decisões são de extrema relevância para esse processo, inclusive 

pelo alcance que podem tomar e pela influência que exercem na realidade social. O 

magistrado, por suas funções, está em contato com essa realidade e, assim, pode detectar as 

discrepâncias entre normas e práticas sociais, identificando injustiças e quais são os 

obstáculos à efetivação de direitos. Por essa posição privilegiada, pode exercer uma 

influência positiva na ordem jurídica, aperfeiçoando-a a partir dos seus efeitos concretos, 

de forma a garantir a justiça no plano real.244 

As decisões judiciais têm o poder de afetar as vidas das pessoas em diversos 

níveis, envolvendo até a própria liberdade, podendo atingir todo um conjunto de interesses 

fundamentais, individual ou coletivamente, e são essas mesmas pessoas – o povo – que 

atribuem ao juiz, por meio da Constituição, a legitimação formal de que suas decisões 

gozam.245 

O juiz atua como agente público e possui uma parcela de poder discricionário, 

responsabilidade e poder de coação, tudo isso justificado para permitir a consecução de 

                                                           
243 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 93. 
244 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 53-54. 
245 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 87. 
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determinados objetivos sociais. A natureza de sua atividade, combinada com o poder de 

que dispõe para fazer valer os seus entendimentos, assim como a profundidade e alcance 

dos efeitos de suas decisões sobre a vida das pessoas, reforçam o caráter político dessa 

atividade.246 

A importância na assunção de seu papel político pelo Poder Judiciário reside no 

fato de que, quando isso ocorre, não há mais como justificar injustiças com as 

formalidades, ou reforçar privilégios com o mero apoio em alguma teoria. Assumindo seu 

papel político, o Poder Judiciário assume seu papel na concretização da justiça, tendo em 

vista os conflitos sociais e a realidade que o circunda, assumindo também responsabilidade 

pelas decisões e compreendendo seu papel como garantidor de direitos, de conquistas 

legais e democráticas.   

 

2.4 A decisão judicial na teoria de Pierre Bourdieu 

 

BOURDIEU, sociólogo francês, desenvolve a ideia de poder simbólico nos mais 

diversos campos sociais, incluindo o jurídico. 

GARCÍA INDA descreve essa teoria de BOURDIEU como uma tentativa de 

revelar o que o sentido comum cala ou oculta, visando a descobrir a ordem social que se 

esconde atrás da ordem simbólica. A sociologia de BOURDIEU, assim, seria a “ciência do 

oculto”, aquela que denuncia os pressupostos tácitos que, escondendo-se atrás da aparência 

de inevitabilidade, acabam governando a vida social.247 

Para BOURDIEU, o que existe no mundo social são relações entre os diversos 

agentes que disputam a legitimidade de um capital ou poder dentro de um campo social. 

Este, por sua vez, seria um espaço social específico dentro do qual essas relações se 

definem de acordo com o poder ou capital singular detido pelos agentes que lutam, que 

jogam nesse espaço social. Em outras palavras, os campos sociais são espaços dentro dos 

quais o poder simbólico é exercido e disputado248. Esse poder, por seu turno, é um “poder 

                                                           
246 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 88. 
247 GARCÍA INDA, Andrés. Introducción: la razón del derecho: entre habitus y campo. In: BOURDIEU, 
Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Tradutores diversos. Bilbao, Espanha: Desclée de Brouwer, 2001, p. 
14. 
248 O conceito de campo social de Bourdieu é um espaço social específico, no qual um conjunto de relações 
ou um sistema de posições sociais se definem umas em relação às outras, dentro do qual essas relações se 
definem de acordo com um tipo especial de poder ou capital específico, detidos pelos agentes que “jogam” 



 

 

91 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”249. Assim, o poder simbólico é mais 

reconhecido na medida em que é mais ignorado. 

Em sua obra “A força do direito”250, o autor se debruça sobre o campo jurídico, 

que possui características próprias que o diferencia do funcionamento dos outros campos. 

Primeiramente, para compreender BOURDIEU, é necessário situar sua concepção 

de campo jurídico como uma terceira corrente que não se alinha nem com a visão 

internalista nem com a visão externalista do direito, buscando superá-las. Para ele, esse 

campo possui uma autonomia relativa frente às ideologias e as pressões externas, de outros 

campos e de atores estranhos a ele, mas também não se legitima dentro de suas próprias 

estruturas, consistindo em um exercício de poder: 

 

Para romper com a ideologia da independência do direito e do corpo 
judicial, sem se cair na visão oposta, é preciso levar em linha de conta 
aquilo que as duas visões antagonistas, internalista e externalista, ignoram 
uma e outra, quer dizer, a existência de um universo social relativamente 
independente em relação às pressões externas, no interior do qual se 
produz e se exerce a autoridade jurídica, forma por excelência da 
violência simbólica legítima cujo monopólio pertence ao Estado, e que se 
pode combinar com o exercício da força física. As práticas e os discursos 
jurídicos são, com efeito, produto do funcionamento de um campo cuja 
lógica específica está duplamente determinada: por um lado, pelas 
relações de força específicas que lhe conferem a sua estrutura e que 
orientam as lutas de concorrência ou, mais precisamente, os conflitos de 
competência que nele têm lugar e, por outro lado, pela lógica interna das 
obras jurídicas que delimitam em cada momento o espaço dos possíveis 
e, deste modo, o universo das soluções propriamente jurídicas.251 

 

GARCIA INDA explica que as ideias de BOURDIEU são encaixadas em uma 

corrente denominada “antropologia materialista”, que seria uma variante refinada do 

marxismo, uma vez que ele propõe a superação dessa oposição clássica entre objetivismo e 

subjetivismo, substituindo-a por uma relação dialética entre essas duas correntes. Como 

                                                                                                                                                                                

nesse espaço social. In: GARCÍA INDA, Andrés. Introducción: la razón del derecho: entre habitus y 
campo. In: BOURDIEU, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Tradutores diversos. Bilbao, Espanha: 
Desclée de Brouwer, 2001, p. 14. 
249 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 07-08.  
250 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 209-254. 
251 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 211. 
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consequência, BOURDIEU assume que existe a reprodução das relações de dominação, 

mas foge às explicações mais simplistas (economicistas), justificando esse processo com as 

condições materiais nos quais as relações desse campo se dão, pelas relações de força e 

pela quantidade de acúmulo de poder dos diferentes agentes atuantes.252 

Para BOURDIEU, o que está em debate no campo jurídico é o monopólio “do 

direito de decidir o direito”253, ou seja, dentro desse campo, que possui um corpus de leis 

previamente existentes, altamente formalizado, com procedimentos específicos, haverá 

uma luta entre os “agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica” 

para ter reconhecida sua capacidade de interpretar e, portanto, de dizer o direito254. 

Logo fica evidente a importância da teoria deste sociólogo para aqueles que 

enxergam o direito como debate e o resultado da interpretação como o “dizer o direito”, 

como forma de se apropriar da força simbólica existente na lei e no campo jurídico, que é 

objetivo dos participantes inseridos nesse campo. 

A especificidade do campo jurídico reside na ilusão de neutralidade, de 

universalidade, de autonomia e de desinteresse (que se coloca como interesse geral ou de 

justiça), sendo estas especificidades configuradoras dos discursos jurídicos, afigurando 

como se fosse um “cinismo oficial” arraigado nas práticas codificadoras, sendo estas as 

práticas de dar forma (colocar formas e colocar em formas).255 

Afirma, ainda, que o campo jurídico é próximo ao campo econômico e ao campo 

político, que exercem influência direta sobre o campo do poder, seus agentes possuem 

habitus256 parecidos, frequentam os mesmos espaços, possuem os mesmo capitais, 

                                                           
252 GARCÍA INDA, Andrés. Introducción: la razón del derecho: entre habitus y campo. In: BOURDIEU, 
Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Tradutores diversos. Bilbao, Espanha: Desclée de Brouwer, 2001, p. 
47 
253 O poder simbólico seria “o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 
confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo”, sendo, assim, um 
poder quase mágico, que só pode ser exercido se for reconhecido, ignorado como arbitrário, que requer a 
cumplicidade daqueles que estão sujeitos a ele, bem como daqueles que o exercem, na própria estrutura do 
campo, onde se produz e se reproduz a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia. 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 14-15. 
254 GARCÍA INDA, Andrés. Introducción: la razón del derecho: entre habitus y campo. In: BOURDIEU, 
Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Tradutores diversos. Bilbao, Espanha: Desclée de Brouwer, 2001, p. 
40. 
255 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 212. 
256 A ideia de habitus consiste no conjunto de disposições dos agentes, que é produto da prática e princípio, 
esquema ou matriz geradora de práticas e das percepções, apreciações e ações dos agentes. As disposições 
são uma maneira de ser, um estado habitual, bem como uma predisposição, uma tendência, uma propensão 
ou uma inclinação. O habitus é o produto das estruturas do entorno físico e afetivo, da família e da escola, 
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congregam dos mesmos valores, o que explica que as escolhas do corpo jurídico têm 

poucas probabilidades de desfavorecer os dominantes. 

Ainda sobre o campo jurídico, BOURDIEU afirma que este institui um monopólio 

em torno de si, pelos próprios profissionais do direito, como forma de produzir a 

necessidade de seus serviços, sendo assim um campo fechado, não acessível àqueles que 

não são profissionais. Essa característica implica a renúncia do cidadão comum à 

administração de seus conflitos, eles são afastados do jogo no qual estão sendo discutidos 

seus interesses, e passam a depender dos profissionais do direito.257 

Ao controlar o acesso ao campo jurídico, também se está determinando quais 

conflitos merecem entrar ou não nesse campo e de que forma258. Aliás, a formalidade é 

outra característica relevante desse espaço, uma vez que os conflitos presentes no direito 

são expressos em determinados formatos, devem seguir certos padrões, e por meio de 

discursos. Todas essas características legitimam o campo jurídico. 

BOURDIEU, ainda, discorre sobre o efeito de apriorização, que está inscrito na 

lógica do funcionamento do campo jurídico e se revela na linguagem jurídica, que 

“combinando elementos estranhos ao seu sistema, acusa todos os sinais de uma retórica da 

impersonalidade e da neutralidade”259. Os processos linguísticos nesse campo, ainda, 

                                                                                                                                                                                

das condições materiais de existência e de classe, é um sistema de fatos cognitivos e afetivos. E, por sua vez, 
organiza todas as apreciações e atuações dos agentes, acabam condicionando, determinando e orientando as 
práticas dos agentes. Enfim, habitus, assim, pode ser compreendido como parte de uma conduta, como modo 
de conduzir a vida do indivíduo, traduzida tanto em modos corporais como em atitudes ou apreciações 
morais. In: GARCÍA INDA, Andrés. Introducción: la razón del derecho: entre habitus y campo. In: 
BOURDIEU, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Tradutores diversos. Bilbao, Espanha: Desclée de 
Brouwer, 2001, p. 24-26. 
257 “O campo judicial é o espaço organizado no qual e pelo qual se opera a transmutação de um conflito 
diretcto entre partes directamente interessadas no debate juridicamente regulado entre profissionais que 
actuam por procuração e que têm de comum o conhecer e o reconhecer da regra do jogo jurídico, que dizer, 
as leis escritas e não escritas do campo [...] A constituição do campo jurídico é um princípio de constituição 
da realidade (isto é, verdadeiro em relação a todo o campo). Entrar no jogo, conformar-se com o direito para 
resolver o conflito, é aceitar tacitamente a adopção de um modo de expressão e de discussão que implica na 
renúncia à violência física e às formas elementares da violência simbólica, como a injúria. É também, e 
sobretudo, reconhecer as exigências específicas da construção jurídica do objecto [...]”. In: BOURDIEU, 
Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 
229. 
258 “A competência jurídica é um poder específico que permite que se controle o acesso ao campo jurídico, 
determinando os conflitos que merecem entrar nele e a forma específica de que se devem revestir para se 
constituírem em debates propriamente jurídicos: só ela pode fornecer os recursos necessários para fazer o 
trabalho de construção que, mediante uma selecção das propriedades pertinentes, permite reduzir a realidade 
à sua definição jurídica, essa ficção eficaz.” In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de 
Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 233. 
259 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 215. 
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concorrem para a produção de dois efeitos: neutralidade260 e universalidade261. Assim, o 

espaço social jurídico se coloca como um lugar neutro, no qual o conflito se converte em 

diálogo de agentes especializados, que se conformam à linguagem do campo, aos 

procedimentos impostos por ele, com o objetivo de dizer o direito, através da interpretação 

do corpus de leis. Esse distanciamento dos agentes, especialmente do juiz, dá a aparência 

de imparcialidade que marca esse campo262. 

Esse modo como o direito se coloca perante aqueles que não estão disputando o 

seu espaço, mas que estão submetidos a ele, faz com que estes continuem desconhecendo a 

arbitrariedade que é essencial ao funcionamento do direito. E, ao desconhecerem e, 

portanto, não contestarem o conteúdo em debate no campo do direito, reconhecem como 

legítimo o poder simbólico que ele exerce. 

CARLOMAGNO ensina que: 

 

Esse poder simbólico do campo jurídico, e portanto, do Estado, está 
inserido dentro da teorização que Bourdieu faz do Estado enquanto 
processo de concentração, celebrizada em sua obra Espíritos de Estado: 
gênese e estrutura do campo burocrático. O Estado possui o que o autor 
define como “metacapital”, pois exerce a concentração de diversos tipos 
de capital. O capital da força física legítima (com a polícia e o exército), 
o capital econômico (como regulador/interventor nos mercados), o capital 
da informação, e, essencial, o capital simbólico. O capital simbólico 
representa o uso da violência simbólica pelo campo jurídico. O direito, 
como campo regulador da sociedade, tem o poder de constituir a própria 
sociedade e seus campos de atuação, ou seja, um poder primário, 
constituidor, sobre os outros tipos de poder.263 

 

                                                           
260 “O efeito de neutralização é obtido por um conjunto de características sintáticas tais como o predomínio 
das construções passivas e das frases impessoais, próprias para marcar a impersonalidade do enunciado 
normativo e para constituir o enunciador em sujeito universal, ao mesmo tempo imparcial e objectivo.” 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 215 
261 “O efeito de universalização é obtido por meio de vários processos convergentes: o recurso sistemático ao 
indicativo para enunciar normas, o emprego, próprio da retórica da atestação oficial e do auto, de verbos 
atestivos na terceira pessoa do singular do presente ou do passado composto que exprimem o aspecto 
realizado (“aceita”, “confessa”, “compromete-se”, “declarou”, etc.); o uso de indefinidos (“todo o 
condenado”) e do presente do intemporal – ou do futuro jurídico – próprios para exprimirem a generalidade e 
a omnitemporalidade da regra do direito: a referência a valores transubjectivos que pressupõem a existência 
de um consenso ético (por exemplo, “como bom pai de família”); o recurso a fórmulas lapidares e a formas 
fixas, deixando pouco lugar às variações individuais.” In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução 
de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 215-216 
262 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 225-228 
263 CARLOMAGNO, Márcio Cunha. Constituindo realidades: sobre A força do direito de Pierre Bourdieu. 
Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, v. 22, p. 245-249, 2011, p. 247. 
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Os detentores de espécies diferentes de capital jurídico, assim, disputam dentro 

desse campo social, mas são cúmplices, servindo um ao outro. O cânone jurídico serve 

como que um reservatório de autoridade e o juiz, na sua função de intérprete, se refugia na 

“aparência ao menos de uma simples aplicação da lei e que, quando faz obra de criação 

jurídica, tende a dissimulá-la”264, ele “está ligado ao teórico do direito puro e ao 

especialista do direito constitucional por uma cadeia de legitimidade que subtrai os seus 

actos ao estatuto de violência arbitrária”265. 

Por fim, nesse debate dentro do campo jurídico, quem diz o que é o direito, afinal, 

são as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que possuem o “poder de nominação”. As 

decisões judiciais, por constituírem a última palavra acerca de determinado assunto, 

assumem a forma máxima de exercício do poder simbólico, legitimado pelo Estado, que 

segue determinados rituais, possui autoridade, alcançando a posição de verdade, de 

veredicto. 

Nesse sentido, BOURDIEU afirma que: 

 

Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o 
resultado de uma luta simbólica entre profissionais dotados de 
competências técnicas e sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar, 
embora de modo desigual, os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela 
exploração de “regras possíveis”, e de os utilizar eficazmente, que dizer, 
como armas simbólicas, para fazerem triunfar a sua causa; o efeito jurídico 
da regra, quer dizer, a sua significação real, determina-se na relação de 
força específica entre os profissionais, podendo-se pensar que essa relação 
tende a corresponder (tudo o mais sendo igual do ponto de vista do valor da 
equidade pura das causas em questão) à relação de força entre os que estão 
sujeitos à jurisdição respectiva. 
O trabalho de racionalização, ao fazer aceder ao estatuto de veredicto uma 
decisão judicial que deve, sem dúvida, mais às atitudes éticas dos agentes 
do que às normas puras do direito, confere-lhe a eficácia simbólica 
exercida por toda a acção quando, ignorada no que têm de arbitrário, é 
reconhecida como legítima.266 

 

Suas decisões são impostas a todos, inclusive por meios coativos, dispondo de 

todo o aparato estatal necessário para tanto. Por isso, possui o monopólio de violência 

                                                           
264 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 219. 
265 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 220. 
266 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 224-225. 
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simbólica legítima. 

Para BOURDIEU: 

 

Confrontação de pontos de vista singulares, ao mesmo tempo cognitivos e 
avaliativos, que é resolvida pelo veredicto solenemente enunciado de uma 
“autoridade” socialmente mandatada, o pleito representa uma encenação 
paradigmática da luta simbólica que tem lugar no mundo social: nesta 
luta em que defrontam visões  do mundo diferentes, e até mesmo 
antagonistas, que, à medida de sua autoridade, pretendem impor-se ao 
conhecimento e, deste modo, realizar-se, está em jogo o monopólio do 
poder de impor o princípio universalmente reconhecido de conhecimento 
do mundo social, o nomos como princípio universal de visão e de divisão 
(nemo significa separar, dividir, distribuir), portanto, de distribuição 
legítima. Nesta luta, o poder judicial, por meio dos veredictos 
acompanhados de sanções que podem consistir em actos de coerção 
física, tais como retirar a vida, a liberdade ou a propriedade, manifesta 
esse ponto de vista transcendente às perspectivas particulares que é a 
visão soberana do Estado, detentor do monopólio da violência simbólica 
legítima. 
O veredicto do juiz, que resolve os conflitos ou as negociações a respeito 
de coisas ou de pessoas ao proclamar publicamente o que ela são na 
verdade, em ultima instancia, pertence à classe dos actos de nomeação ou 
de instituição, diferindo assim do insulto lançado por um simples 
particular que, enquanto discurso privado – idios logos –, que só 
compromete o seu autor, não tem qualquer eficácia simbólica; ele 
representa a forma por excelência da palavra autorizada, palavra pública, 
oficial, enunciada em nome de todos e perante todos: estes enunciados 
performativos, enquanto juízos de atribuição formulados publicamente 
por agentes que actuam como mandatários autorizados de uma 
colectividade e constituídos assim em modelos de todos os actos de 
categorização (kategorein como se sabe, significa acusar publicamente), 
são actos mágicos que são bem sucedidos porque estão à altura de se 
fazerem reconhecer universalmente, portanto, de conseguir que ninguém 
possa recusar ou ignorar seu ponto de vista, a visão, que eles impõem.267 

 

2.5 O Poder Judiciário na Execução Penal 

 

Delineada a extensão do poder do juiz e estabelecido que toda interpretação possui 

em si um grau de discricionariedade e de criatividade do magistrado, deve-se delimitar a 

ação do magistrado – uma vez que essa maior margem de interpretação não implica 

arbitrariedade – e pensar em qual aspecto ele pode ser criativo, especialmente no Direito 

Penal e, como é o foco do presente trabalho, na execução penal. 

                                                           
267 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012, p. 236-237. 
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2.5.1 A jurisdicionalização da Execução Penal 

 

Inicialmente, havia a compreensão de que a execução penal possuía natureza 

administrativa, principalmente fundada na doutrina sobre a separação dos poderes de 

Monstesquieu, que, no entanto, perdeu força, principalmente pela tendência 

jurisdicionalizante iniciada após a Segunda Guerra Mundial.268 

Antes do advento da atual Lei de Execução Penal, dentre os juristas brasileiros, 

Adhemar Raimundo da SILVA, Albuquerque PRADO e Helio TORNAGHI, por exemplo, 

defendiam que a execução penal possuía natureza administrativa. De acordo com essa 

visão, a atividade jurisdicional terminaria com o trânsito em julgado da sentença, 

iniciando-se a atividade administrativa (discricionária), na qual o Estado age como poder 

soberano, atuando de forma a realizar os seus interesses.269 

O problema dessa corrente é que, para ela, o recluso é objeto da execução e a ele 

não são previstos direitos subjetivos, sendo os incidentes tidos como benefícios concedidos 

pelo Estado, configurando medidas político-criminais facultadas ao juiz.270 

O debate acerca da natureza jurídica da execução penal é especialmente importante 

justamente porque implica como o preso é compreendido em sua relação com o Estado e o 

seu cumprimento de pena. Assim, seu posicionamento jurídico depende da vertente 

adotada. 

No entanto, a posição de que a execução penal possui natureza administrativa não 

mais se sustenta, inclusive por previsão legal expressa, especificamente no artigo 66, inciso 

III, alínea f, da Lei de Execução Penal, que estabelece ser o Juízo das Execuções o único 

competente para decidir sobre os incidentes nessa esfera. 

A polêmica, então, se dá entre outras duas correntes: uma que defende o caráter 

misto da execução penal e outra que defende sua natureza jurisdicional. Para aqueles que 

defendem o caráter misto, são 

 

                                                           
268 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 103. 
269 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 164-
166. 
270 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 167. 
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dois os aspectos essenciais da execução criminal — a expiação da pena 
feita intramuros, nos estabelecimentos carcerários, e a processualização 
dos incidentes —, conclui que o juiz tem papel administrativo ao 
fiscalizar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas penitenciárias e 
somente nos incidentes profere decisões tipicamente jurisdicionais.271 

 

Ainda dentre aqueles que negam a jurisdicionalização, pode ser citado MARRONE, 

que parte dos conceitos de CHIOVENDA sobre administração e jurisdição. A 

administração, de acordo com ele, seria uma atividade primária, originária, o que significa 

dizer que os órgãos administrativos exercem atividades no seu próprio interesse, agindo 

como parte e não como terceiro alheio ao litígio. A jurisdição, por sua vez, se caracteriza 

como uma atividade substitutiva, secundária ou coordenada, pois o juiz substitui as 

atividades das partes, que por alguma razão não resolveram seu conflito, resguardando a 

ordem jurídica.272 

Assim, entende que a execução penal é atividade preponderantemente 

administrativa, com jurisdicionalidade episódica, pois a execução é exclusiva do órgão 

público, consistindo em uma atividade originária, na qual também não há substituição das 

partes pelo Estado, cabendo ao juiz integralmente cumprir a sentença condenatória. Para 

MARRONE, portanto, a execução penal é de responsabilidade da administração 

penitenciária, exercendo o juiz a função de fiscalização somente em incidentes que surgem 

ao longo do procedimento.273 

Por essa corrente, não seriam outorgados direitos subjetivos na execução ou, 

mesmo se existissem, eles seriam resolvidos em incidentes da execução, estes sim 

admitindo atividade jurisdicional.274 

                                                           
271 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.]. Ainda sobre essa 
natureza híbrida da execução, Salo de Carvalho explica que, para os defensores desse posicionamento: “A 
divisão das tarefas na execução diria respeito fundamentalmente à necessidade imperiosa, por parte da 
administração, de regular disciplinarmente a ‘massa carcerária’, enquanto caberia ao judiciário 
conceder/restringir ‘benesses legais’”. CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 167. 
272 MARRONE, José Marcos. Há jurisdição na execução penal. Justitia, São Paulo, n. 44, p. 82-97, jan./mar. 
1982, p. 82-83. 
273 MARRONE, José Marcos. Há jurisdição na execução penal. Justitia, São Paulo, n. 44, p. 82-97, jan./mar. 
1982, p. 94-95. 
274 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.] 

http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm
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Entretanto, a vertente que defende a natureza jurisdicional tem ganhado cada vez 

mais adeptos, como os processualistas brasileiros Antônio Scarance FERNANDES, Ada 

Pellegrini GRINOVER, Antônio Magalhães GOMES FILHO, Aury LOPES JR., além da 

portuguesa Anabela Miranda RODRIGUES e do italiano Alfredo GAITO, pela qual o juiz 

é sujeito principal da relação processual, exercendo sua atividade jurisdicional durante toda 

a execução.275 

RODRIGUES, ao discorrer sobre a jurisdição, chama a atenção para a importância 

da defesa da natureza jurisdicional da execução no movimento de afirmação dos direitos 

do recluso. Embora, em Portugal, os ensaios nesse sentido sejam tímidos, isso é 

 

[..] reflexo da tensão que inevitavelmente se suscita quando se trata, 
como é o caso, de estabelecer uma linha divisória entre competências do 
juiz da execução das penas e da administração penitenciária. Se cabe a 
esta a organização e a inspecção das instituições penitenciárias, o 
objectivo de assegurar a defesa dos direitos dos reclusos cometido ao juiz 
poderá, em muitos casos, contender com aquelas tarefas. 
Do que se trata, com efeito, é de converter a intervenção jurisdicional em 
garante da execução das penas e medidas de segurança privativas de 
liberdade, na medida em que a sua modelação afecte directamente os 
direitos dos reclusos.276 

 

Para FERNANDES: 

 

[...] evidenciar que a execução penal é jurisdicional representa, antes de 
tudo, admitir a existência de um processo de execução cercado das 
garantias constitucionais, marcado pela presença de três sujeitos 
principais dotados de poderes, deveres, direitos, obrigações e, por 
conseguinte, implica aceitar que o condenado é titular de direitos. Mais 
importante, portanto, do que a própria afirmação da jurisdicionalidade da 
execução é a verificação dos primordiais reflexos decorrentes do fato de 
ser ela atividade jurisdicionalizada: garantia de um devido processo legal, 
no qual se assegura o contraditório entre as partes e a imparcialidade do 
órgão judiciário.277 

 

                                                           
275 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.] 
276 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 137. 
277 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.].  

http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm
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Além do devido processo legal, citado por FERNANDES, ainda devem ser 

asseguradas, em uma atividade jurisdicionalizada, todas as outras garantias penais e 

processuais que são observadas no processo de conhecimento, incluindo-se, por exemplo, a 

ampla defesa e o contraditório. 

Nesse sentido, também, LOPES JR.: 

 

O acompanhamento por parte do órgão jurisdicional deve ser permanente 
e intenso. Deve-se, acima de tudo, buscar o mais amplo acesso à justiça. 
E se o juiz é garantidor da eficácia do sistema de garantias da 
constituição, ao não ter-se acesso a ele, é negado ao preso a eficácia da 
proteção constitucional. Em última análise, se-lhe negam os direitos 
fundamentais. Caberá ao juiz, também, estar atento para eliminar os 
abusos durante este processo e pronto para resolver as controvérsias 
sobre a execução do julgado, seus limites e possibilidades, e a respeito 
da tutela dos inúmeros interesses jurídicos do condenado.278 

 

A necessidade de se assegurar tais garantias ao longo da execução penal fica 

evidente em diversas oportunidades, como na manifestação das partes, tanto no 

procedimento administrativo que apura falta disciplinar, quanto em juízo, antes de proferir 

decisão acerca do incidente, e mesmo na garantia de um advogado para o sentenciado no 

momento de produção de provas na sindicância, como, por exemplo, nas oitivas das 

testemunhas e do próprio investigado. É, ainda, o magistrado quem irá decidir sobre 

livramento condicional, progressão de regime, efeitos da falta grave, indulto, comutação, 

entre tantos outros. 

O fato de as atividades diárias dentro do presídio serem conduzidas pela 

administração não retira o caráter jurisdicional da execução, uma vez que decorrentes de 

peculiaridades da execução penal, que necessita de grande aparato para sua concretização. 

Essas atividades, de qualquer forma, estarão sempre sujeitas à fiscalização e controle 

jurisdicionais, possuindo o juiz a função de, por suas decisões, garantir os direitos do preso 

e evitar desvios no cumprimento de sua pena. Da mesma forma, atos administrativos 

durante o processo de conhecimento não retiram seu caráter jurisdicional, uma vez que 

sempre submetidos ao controle pelo Magistrado. 

                                                           
278 LOPES JR., Aury. Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 375-376. 
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CARVALHO defende que não há como existir um sistema híbrido ou misto, sendo 

característica dos sistemas sua identificação a partir de alguns rígidos princípios 

unificadores. Assim, o sistema executivo será jurisdicional ou administrativo, e afirma que: 

 

Claro que se pode visualizar no interior de um modelo normativo 
garantista (acusatório) práticas ou regras antigarantistas (inquisitoriais). 
Todavia, estas não descaracterizam a matriz original, apenas a maculam. 
Leciona Jacinto Coutinho que ‘não é preciso grande esforço para 
entender que não há – e nem pode haver – um princípio misto, o que, por 
evidente, desconfigura o dito sistema. Assim, para entendê-lo, faz-se 
mister observar o fato de que ser misto significa ser, na essência, 
inquisitório ou acusatório, recebendo a referida adjetivação por conta dos 
elementos (todos secundários), que de um sistema são emprestados ao 
outro.279 

 

Admitir a natureza jurisdicional, ainda, possui duas outras implicações importantes 

para as atividades exercidas no âmbito da execução, sendo uma delas assumir que não há 

prevalência do interesse estatal sobre o individual, mas pólos distintos de interesse (Estado 

e indivíduo), cada qual refletindo suas próprias pretensões 280. O Estado, no caso, 

representado pelo Ministério Público, busca a efetivação do comando da sentença 

condenatória e a realização dos fins especialmente preventivos da pena (ou, nas palavras de 

LOPES JR., há o “[...] interesse do Estado em fazer valer o poder de penar que viu 

reconhecido no processo de reconhecimento”281), enquanto o indivíduo possui aspirações 

libertárias, ou seja, de que a execução não ultrapasse os limites do julgado e sejam 

efetivados todos os seus direitos assegurados em lei, que minimizam a privação de 

liberdade, tais como a progressão da pena, a saída temporária e o livramento 

condicional282. Ainda, implica que “todos os atos executivos, mesmo aqueles 

administrativos de origem, serão sempre sindicáveis pela Jurisdição (ato de justiça formal e 

substancial, não de administração)”283. 

                                                           
279 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 172. 
280 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 104-105. 
281 LOPES JR., Aury. Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 377. 
282 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.] 
283 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 104-105. 
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Esse posicionamento, além disso, é o mais alinhado com a Constituição Federal de 

1988284 e com a própria Lei de Execução Penal285.  

A atividade do juiz na execução penal será, assim, pautada pela imparcialidade, 

uma vez que visa à realização da vontade da lei expressa na sentença condenatória, 

cumprindo seu comando, e será substitutiva, ao colocar a vontade da lei acima da vontade 

das partes. Sua ação está adstrita à sentença condenatória, à coisa julgada decorrente do 

processo de conhecimento, com os limites por ela impostos, tendo como escopo atingir os 

objetivos da execução penal, dentre eles a ressocialização do sentenciado.286 

O juiz, como intermediário das tensões entre Estado e indivíduo, em um 

procedimento no qual há conflito entre os interesses dessas partes da execução, deverá, de 

maneira imparcial, assegurar o regular andamento do processo, efetivando a participação 

das partes, observando as garantias inerentes ao processo (contraditório, ampla defesa, 

direito à prova etc), chegando, ao final de um processo justo, a uma resposta justa, que 

cumpra com o comando da sentença condenatória, mas também tenha como elementos 

norteadores os objetivos da execução.287 

JUNQUEIRA, ao analisar a execução penal da perspectiva de garantia da dignidade 

da pessoa humana, também defende a jurisdicionalização dessa etapa de concretização da 

pena. A dignidade da pessoa humana, sendo um princípio, possui força normativa capaz de 

nortear o processo decisório de forma direta. Ainda, é fundamento da República, prevista 

                                                           
284 Artigo 5o, inc. XXXV, da CF88: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. 
285 Com efeito, LOPES JR. afirma que a jurisdicionalização da execução penal se encontra na própria matriz 
da Lei de Execução Penal, desde o seu artigo 2o, que determina o exercício da jurisdição no processo de 
execução, bem como pelo seu artigo 3o, que estabelece o devido processo legal, até os artigos 65 e 194. In: 
LOPES JR., Aury. Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 375. Conforme os artigos 65 e 194 da Lei de Execução Penal: “Art. 65. A execução penal 
competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença” e “Art. 
194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante 
o Juízo da execução”. 
286 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.] 
287 FERNANDES, Antônio Scarance. Execução penal: aspectos jurídicos. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho de Justiça Federal, Brasília, v. 3, n. 7, p. 68-83, abr. 1999. Disponível em 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero7/artigo8.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. [n.p.] 
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no artigo 1o da Constituição Federal, servindo não apenas de vértice valorativo do sistema, 

mas também devendo ser um princípio de maior peso nos conflitos que surgem.288 

 Analisando a realidade das prisões e os efeitos do encarceramento sobre o 

indivíduo, como o fato de que a intervenção penal atinge os bens mais importantes ao 

homem, como a sua liberdade, honra e até a integridade física e moral, o afastamento da 

família, a liberdade de informação e formação, apenas para citar alguns, defende, citando 

VON IHERING, que “a história da pena é a história de sua constante abolição”. Assim, 

entende que existe a contínua atualização do paradigma da dignidade humana e qualquer 

ato do poder público que não busque a sua otimização será inconstitucional, por contrariar 

os fundamentos normativos da Constituição e o projeto político que nela é traçado.289 

Conforme a maior intervenção estatal na vida dos indivíduos, maior a necessidade 

de controle mútuo dos poderes, como forma de autolimitação do estado. Na execução 

penal essa necessidade se acentua, uma vez que, embora a restrição de liberdade do 

indivíduo seja legítima, a ingerência estatal atinge seu ápice nela. Isso faz com que seja 

extrema a necessidade de proteção dos direitos do sentenciado que não são parte da 

execução de sua pena, bem como devem ser providenciados os instrumentos para essa 

proteção. Assim, fica evidente a ligação entre a dignidade humana e a inafastabilidade da 

jurisdição.290 

A inafastabilidade da jurisdição é garantia individual do sentenciado e implica que 

o Judiciário atuará de forma a garantir que o Estado cumpra suas próprias leis, defendendo 

o autor que “cada momento de privação de liberdade só pode ser considerado legítimo se o 

conflito – permanente na execução penal – entre o poder de punir a liberdade do indivíduo 

for a cada passo conhecido, valorado e decidido pelo juiz”291. 

Dessa forma, a natureza jurisdicional da execução penal atribui ao juiz diversas 

responsabilidades no âmbito da execução, que ultrapassa as meras soluções de conflitos 

                                                           
288 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Jurisdicionalização da Execução Penal. In: BRITO, Alexis 
Augusto Couto de; VANZOLINI,  Maria Patrícia (coord.). Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 371-372. 
289 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Jurisdicionalização da Execução Penal. In: BRITO, Alexis 
Augusto Couto de; VANZOLINI,  Maria Patrícia (coord.). Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 374-376. 
290 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Jurisdicionalização da Execução Penal. In: BRITO, Alexis 
Augusto Couto de; VANZOLINI,  Maria Patrícia (coord.). Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 376-278. 
291 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Jurisdicionalização da Execução Penal. In: BRITO, Alexis 
Augusto Couto de; VANZOLINI,  Maria Patrícia (coord.). Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 381-382. 
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pontuais que surgem nos incidentes, mas depende da constante fiscalização do magistrado 

da execução penal e seus objetivos, tais como a ressocialização do sentenciado. Nas 

palavras de JUNQUEIRA: 

 

Enquanto às autoridades administrativas incumbe prioritariamente o 
funcionamento orgânico da estrutura prisional, como ordem, limpeza, 
organização da segurança, orientação dos agentes de segurança 
carcerária, apenas o juiz responsável poderá garantir os direitos do preso, 
unificar e direcionar os mais diversos instrumentos para ressocialização e 
individualização da pena, que não são meras alternativas políticas, mas 
determinações normativas com poder vinculante. Vale lembrar que a 
individualização é prevista expressamente na Constituição Federal, o que 
nem seria necessário, face ser consectário da isonomia. Já a 
ressocialização dá força decisória direta para solução de casos sem 
previsão específica e funciona como vértice interpretativo de toda a lei de 
execução penal brasileira, vez que prevista em seu artigo 1o.292 

 

Nesse sentido de jurisdicionalização da execução penal, observa-se que também 

neste âmbito o juiz dirá o direito. Admitindo-se as partes (sentenciado e Ministério 

Público), que possuem cada qual seus interesses na execução, conformando-se a 

determinados procedimentos preestabelecidos, está formado o conflito típico do campo 

jurídico, que será solucionado pela decisão judicial resultante dessas tensões. Esta, por sua 

vez, deverá nortear-se tanto pelos limites a ela impostos pela sentença condenatória e por 

outras formalidades envolvidas no processo, quanto pelos objetivos da execução penal que, 

como já visto, tem como fim principal a ressocialização do sentenciado. 

 

2.5.2 A Constituição Federal como guia para a atuação do juiz na execução penal 

 

Se toda norma pode e deve ser interpretada, a execução penal tem permitido grande 

margem de interpretação, seja pelo caráter polissêmico da função ressocializadora, seja 

pela relativa novidade desse ramo do direito e, portanto, pela escassa doutrina 

sistematizada em torno da matéria. 

No entanto, isso não pode servir de pretexto para que a execução penal se torne um 

                                                           
292 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Jurisdicionalização da Execução Penal. In: BRITO, Alexis 
Augusto Couto de; VANZOLINI,  Maria Patrícia (coord.). Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 382-383. 
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espaço de arbitrariedades, uma vez que já existe um arcabouço teórico acerca de direitos e 

garantias, bem como da necessidade de limitação do poder punitivo. A criação 

jurisprudencial não pode violar os fundamentos teóricos e principiológicos desenvolvidos 

até o momento, cedendo ao autoritarismo, mas deve contribuir para um Direito Penal que 

possa se ajustar aos desafios concretos que enfrenta ao mesmo tempo em que oferece 

resistência a quaisquer manifestações autoritárias293. 

Assim, o objetivo do cumprimento de pena deve também seguir o projeto 

humanizante da Constituição Federal, uma vez que esta, com seu conjunto de princípios e 

direitos fundamentais, deve servir de filtro para a interpretação das normas 

infraconstitucionais294, incluindo-se a Lei de Execução Penal e seu princípio norteador de 

reintegração social. Por esse projeto de Estado inaugurado pela Constituição, deve haver 

limitação da ingerência estatal na individualidade do sentenciado, bem como se deve 

oferecer a ele condições materiais para sua reintegração social futura. 

As decisões judiciais, políticas que são, dentro de seu espaço de discricionariedade, 

devem considerar esse projeto de Estado inaugurado pela Constituição Federal, e o 

objetivo da ressocialização deve ser interpretado de acordo com os direitos individuais e 

sociais, seguindo a lógica de indivisibilidade dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, não cabe ao juiz flexibilizar a norma para restringir direitos, mas 

deve interpretar a norma para potencializar tais direitos, fazendo justiça no caso concreto. 

No Direito Penal, isso significa que o magistrado deve utilizar sua criatividade a favor da 

liberdade. 

Com efeito, a ressocialização, como objetivo da execução penal, deve ser permeada 

pelos direitos humanos, estes vistos como direitos que são construídos e reforçados na 

prática social. Necessita ser vista como direito individual de liberdade e direito social de 
                                                           
293 ANDREUCCI, Ricardo Nunes. Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, 
p. 89-90. Nesse sentido, ensina SCHMIDT: “Tendo em vista que a restrição da liberdade, mediante a 
proibição penal, é uma exceção (posto que a liberdade é a regra), a única interpretação teleológica que poderá 
ser admitida é a restritiva, ou seja, aquela que vislumbra, como finalidade da Constituição Federal, autorizar a 
intervenção penal só excepcionalmente e nos casos expressos por ela mesma, apesar de o fato ser moralmente 
reprovável. Em outras palavras: toda norma penal que restringe a liberdade do cidadão há de ser interpretada 
restritivamente e em consonância com os princípios constitucionais, não se podendo, nessas situações, 
sustentar, constitucionalmente, a possibilidade de emprego de analogia ou de interpretação analógica. Esse 
deve ser considerado o método hemenêutico da ciência penal, e, assim sendo, também a isso deve estar atento 
o hermeneuta da execução da pena”. In: SCHMIDT, Andrei Zenkner. A Crise de Legalidade na Execução 
Penal. In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 62. 
294 Cf. STRECK, Lênio. Nos vinte anos de Constituição, entre verdade e consenso, o dilema contemporâneo: 
há respostas corretas em direito? In: AGRA, Walber de Moura (coord.). Retrospectiva dos 20 anos da 
Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315-340. 
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receber, do Estado, os meios necessários para o seu pleno desenvolvimento como pessoa. 

Esse direitos, por sua vez, devem ser garantidos e reforçados na prática judicial. 

No tocante ao objeto da presente pesquisa, entende-se que a criatividade 

interpretativa é, em grande parte, concedida e ampliada pelo conceito de função 

ressocializadora da pena, uma vez que os critérios para a concessão de benefícios da 

execução penal, conforme já visto, são objetivos e bem delimitados. Assim, é a busca pela 

ressocialização que permitirá uma margem maior de liberdade para a decisão do intérprete, 

pois é esse objetivo declarado da execução penal que possui elasticidade semântica295. 

E, como interpretar o direito também é criá-lo, será o magistrado, em sua atividade 

jurisdicional, quem dirá o que é o direito, o que é a função ressocializadora da pena que é 

posta em prática no sistema penal e que influencia diretamente a vida dos reclusos. 

Ao mesmo tempo, não se pode negar a politização do Poder Judiciário e, da mesma 

forma com que é demandado dele a interferência nas disputas políticas proporcionadas 

pelos direitos sociais, não é mais permitido a ele se esconder atrás de discursos que se 

colocam como meramente jurídicos, como se a aplicação que ele faz da lei fosse mera 

subsunção do fato à norma, como única opção que possui. A Constituição Federal possui 

um projeto de Estado que demanda posicionamentos, no presente caso, de política 

criminal, e cumprir a Lei de Execução Penal inserida nesse projeto inclui assumir a 

ressocialização como norma programática, demandando a interferência do Estado na sua 

efetivação, não se podendo esquecer dos direitos individuais que limitam seu poder 

punitivo. 

Dessa forma, verifica-se que o plano ressocializador previsto na Lei de Execução 

Penal – quando interpretado à luz da Constituição Federal, bem como considerada a 

realidade do sistema prisional (fator criminógeno, condições das prisões brasileiras etc) –, 

se aproxima do conceito de reintegração social do BARATTA. 

Com essa base teórica construída, deve-se tentar conhecer o conteúdo das decisões 

judiciais e identificar suas linhas argumentativas, para saber o que é o direito, uma vez que 

este está contido no juízo decisório e será o que a interpretação disser que ele é.  

 

                                                           
295 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24. ed. 3. tiragem. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 170. “As 
regras jurídicas, sobretudo as que prevêem, de maneira genérica, as classes possíveis de ações e as 
respectivas conseqüências e sanções, possuem uma certa elasticidade semântica, comportando sua 
progressiva ou dinâmica aplicação a fatos sociais nem sequer suspeitados pelo legislador.” 
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CAPÍTULO 03 

AS CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA EMPÍRICA REALIZADA 

 

 

Feito o embasamento teórico que sustenta a presente pesquisa, por meio da revisão 

bibliográfica acerca da função ressocializadora da pena e do papel do Poder Judiciário, 

deve-se passar para a análise das decisões judiciais. 

 

3.1 Metodologia 

 

Como o presente estudo consiste em uma pesquisa empírica jurisprudencial sobre a 

função ressocializadora da pena, faz-se necessário um capítulo que trate da metodologia 

utilizada, uma vez que as escolhas feitas são decisivas para a análise dos julgados e do 

resultado final da pesquisa. Dessa forma, uma pesquisa jurisprudencial depende, dentre 

outros fatores, “da amostra levantada (há número suficiente de julgados para a minha 

pesquisa?), do recorte da pergunta-problema, da delimitação do tema e dos objetivos da 

pesquisa”296. 

 

3.1.1 A opção pela pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa pesquisa, propondo-se a identificar como o Tribunal de Justiça de São 

Paulo utiliza a função ressocializadora, qual a utilidade que esta representa no processo 

decisório, deve analisar os padrões de argumentação presentes nos acórdãos selecionados; 

ou seja, como, ao longo da fundamentação que irá justificar a decisão tomada, a função 

ressocializadora é evocada. Dessa forma, busca-se transcender a uma análise linguística, de 

forma a compreender a construção da argumentação e os discursos adotados297. 

                                                           
296 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como 
posso utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro 
prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 142-143. 
297 Conforme nos ensina LOPES, de acordo com a diferenciação feita por Paul Ricouer entre a língua e o 
discurso, aquela  em quatro dimensões de uma e de outro: a temporalidade, o sujeito, os signos e sua relação 
reciproca e, por fim, a mensagem. A língua, assim, não teria sujeito, tempo, mundo ou mensagem. Os 
discursos, por sua vez, são realizáveis uma única vez, que procedem de sujeitos determinados e a eles se 
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O juiz, ao proferir e concretizar sua decisão, passa por dois momentos distintos em 

seu raciocínio, sendo a primeira etapa aquela na qual vai escolher a melhor alternativa para 

a solução do caso concreto, ou seja, a etapa da decisão, que envolve premissas de direito e 

de fato, bem como valores extrajurídicos, que podem ser morais, políticos, ideológicos etc. 

O segundo momento é aquele no qual o juiz selecionará e articulará as razões que podem 

ser utilizadas para justificar a escolha feita, que é a etapa da justificação, consistente em 

um discurso298. Essa segunda etapa é a racionalização das decisões tomadas. A motivação, 

ao ser o discurso racional dessa decisão, também serve como forma de controlar a 

influência dos elementos extrajurídicos no processo decisório, pois ela não constitui um 

discurso aberto, mas deve vir assentada em temas que estão estruturalmente programados 

pela lei, ou seja, o caminho percorrido pelo magistrado deve ser pautado pela Constituição 

Federal, leis processuais e materiais, bem como pelos princípios que delas decorrem.299 

A motivação, assim, tem natureza de discurso justificativo da decisão judicial, 

interessando, para a presente pesquisa, a justificação sensu stricto, ou seja, os argumentos 

que explicam as razões que sustentam a escolha feita pelo magistrado no momento de sua 

decisão no caso concreto a ele apresentado, pela qual ele tenta provar que aquela escolha 

foi justa ou racional.300 

A justificação, ainda, pode ser interna e externa. A primeira é atendida quando há 

coerência e compatibilidade entre as premissas da decisão e a conclusão, enquanto a 

                                                                                                                                                                                

reenviam sempre. No discurso, os signos “referem-se ao mundo empírico, ao contexto, às circunstâncias que 
envolvem o próprio discurso e seu sujeito. [...] nos signos se realizam, porque referentes ao mundo, e 
descrevem, representam, exprimem”. A língua é condição ou código das mensagens, enquanto o discurso 
implica mensagem e a troca dela, bem como interlocutores entre os quais se estabelece a comunicação. Com 
isso, percebe-se que a relação entre uma lei e uma decisão não é de simples repetição, tampouco é fruto de 
uma inferência logica. A lei é a língua, instrumento do discurso, enquanto este é a decisão judicial: as 
decisões possuem sujeitos, que as produz e que as recebem, com signos que se referem ao mundo empírico. 
In: LOPES, José Reinaldo de Lima. Hermenêutica e completude do ordenamento. Revista de informação 
legislativa, Brasília, v. 26, n. 104, p. 237-246, out./dez. 1989, p. 243-246. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181976. Acesso em: 13 set. 2015. 
298 Nesse mesmo sentido, REALE JR. afirma que o magistrado, em seu processo decisório, é influenciado por 
diversos fatores, como a sua formação cultural, experiências, estudos e convicções, formando primeiro a sua 
opinião de forma intuitiva para depois construir uma fundamentação de forma a justificar a decisão tomada 
previamente. Assim, considera “a justificação da sentença não a revelação do ‘íter formativo da decisão’, 
mas um discurso fundamentador que o julgador realiza ex post, para demonstrar as razões de sua convicção, 
construindo e não reconstruindo o caminho racional que o levou àquela decisão”. In: REALE JR., Miguel. O 
juiz das garantias. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 10, n. 43, p. 99-115, out./dez. 2011, p. 100. 
299 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 112-115. 
300 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 116-117. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181976
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segunda consiste em aduzir boas razões para a escolha das premissas a partir das quais o 

raciocínio decisório é desenvolvido.301 

Essas razões para a escolha feita, enfim, consistem em “conjunto de raciocínios 

utilizados para resolver casos concretos a partir do direito posto, ou seja, do material 

jurídico à disposição do juízo”, que RODRIGUEZ, ao analisar o funcionamento das cortes, 

denominou “modelo de racionalidade jurídica” (MRJ)302. 

As justificações da decisão judicial deixam transparecer – apesar de deverem 

sempre ser técnicas e construídas como um discurso jurídico-penal – a ideologia por trás da 

escolha do magistrado. A construção da argumentação e da justificação técnicas não 

garantem a neutralidade judicial, uma vez que cada escolha feita pelo magistrado, dentre 

todas as alternativas existentes, pressupõe a adesão a determinadas pautas valorativas. Essa 

ideia de que não é possível ser parcial torna o magistrado responsável pelo conteúdo de 

suas decisões, impassível de ser simplesmente transferida ao “fantasma do legislador nem 

à cômoda cobertura da ‘jurisprudência mansa e pacífica’”303. 

Assim, as justificações das decisões judiciais são o objeto deste trabalho, como 

forma de se pesquisar como o Poder Judiciário argumenta com a função ressocializadora, 

de quais elementos dogmáticos se utiliza, de quais concepções de função ressocializadora 

se aproxima e qual a orientação que compreende como sendo dada por esta.  

Como esclarece REALE, “não obstante a diversidade de julgamentos, estes tendem 

a obedecer a determinados critérios ou modelos que vão paulatinamente se impondo no 

decorrer da experiência judicial”304. 

Conforme já visto, não apenas devem ser analisados os padrões de fundamentação e 

os argumentos utilizados quando se refere diretamente a essa finalidade, mas também 

como utiliza os diversos institutos fornecidos pela Lei de Execução Penal para que esse 

objetivo da execução seja alcançado.  

Ao se propor uma pesquisa sobre os padrões de fundamentação das decisões, sendo 

mais importante o conteúdo dessas decisões do que sua incidência, formou-se a proposta 

                                                           
301 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 116-117. 
302 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de 
Janeiro: FGV, 2013, p. 65. 
303 BRUM, Nilo Bairros de. Requisitos retóricos da sentença penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, 
p. 41-42. 
304 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24. ed. 3. tiragem. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 172. 
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de uma pesquisa qualitativa, optando-se por se trabalhar com uma amostragem por 

múltiplos casos, opção mais funcional para se identificar o posicionamento da 

integralidade de um Tribunal.  

 

3.1.2 Critérios de pesquisa e montagem da amostra 

 

Feita a delimitação do tema e explicada a metodologia escolhida, devem ser 

explicitadas as opções feitas para a montagem da amostra305, tais como os recortes 

espaciais e temporais, bem como os critérios de busca e de seleção, uma vez que optou-se 

por uma pesquisa de estrutura fechada (ou convencional). 

A estrutura fechada foi utilizada por ser impossível pesquisar toda a população 

visada, sendo necessária a retirada de uma amostra bem definida dela. Nesse tipo de 

pesquisa, há dois patamares empíricos sucessivos, passando-se de uma amostra operacional 

a uma população e, quando o modelo é completo, passa-se desta para um terceiro patamar, 

no qual são formuladas proposições de ordem teórica.306 

A primeira escolha feita foi com relação ao Órgão Julgador a ser analisado, 

acabando por optar-se pela realização da pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em suas 16 Câmaras Criminais. A delimitação territorial se justifica pelo fato de ser 

o Estado de São Paulo aquele que conta com maior número de encarcerados307, 

representando um universo satisfatório para a análise proposta, tanto pelo seu impacto na 

realidade carcerária quanto pela quantidade de acórdãos e decisões aos quais se teve 

acesso. 

                                                           
305 É utilizada a palavra amostra em seu sentido amplo, de forma a designar o resultado da operação que 
visou constituir o corpus empírico da pesquisa. In: PIRES, Alvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: 
ensaios teóricos e metodológicos. In: POUPART, Jean et al (Orgs.). A pesquisa qualitativa: enfoques 
epistemológicos e metodológicos. Tradução de Ana Cristina Nasser. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 154. 
306 PIRES, Alvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaios teóricos e metodológicos. In: POUPART, 
Jean et al (Orgs.). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução de Ana 
Cristina Nasser. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 158-159. 
307 De acordo com dados recentemente divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério 
da Justiça, do total de 607.731 de pessoas privadas de liberdade no Brasil, 219.053 se encontram no Estado 
de São Paulo, seguido de Minas Gerais, com 61.286 encarcerados (dados de julho de 2014). In: 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 2014. Brasília, DF, 2014, p. 17. Disponível 
em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-
depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 jul. 2015. 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
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O recorte temporal abrangeu o período de 2010 a 2014 por duas razões: a existência 

da Lei n. 10.792/2003, que excluiu a obrigatoriedade do exame criminológico para a 

análise dos incidentes da execução penal; e a escolha pela atualidade das respostas 

judiciais dadas ao problema analisado. 

O advento de tal lei é de muita relevância para a presente pesquisa, uma vez que, 

até então, as decisões giravam em torno de referida perícia. O exame da Comissão de 

Observação Criminológica, atestado por profissionais especializados, mediante avaliação 

técnica, afastava de certa forma a responsabilidade dos Magistrados, pois vinculavam sua 

decisão ao resultado do exame, que, por sua vez, fornecia 

 

argumentos ao julgamento, permitindo aos magistrados “boa 
consciência”, caracterizando sua isenção de responsabilidade pelo ato. 
[...] O juiz da execução penal [...] deixou de decidir, passando apenas a 
homologar laudos técnicos. Seu julgamento passa a ser informado por um 
conjunto de microdecisões (micropoderes) que sustentarão 
“cientificamente” o ato decisório. Assim, perdida no emaranhado 
burocrático, a decisão torna-se impessoal, sendo inominável o sujeito 
prolator.308 

 

As pesquisas, então, foram realizadas por meio eletrônico, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo309, que contém diversos mecanismos de busca e de filtro 

das decisões, podendo ser feita uma consulta completa, por uma pesquisa livre ou por 

pesquisa em campos específicos. 

Os acórdãos foram selecionados por meio da utilização das palavras-chave 

“execução penal” e “ressocial*”310 no campo “pesquisa livre”, bem como na seleção de 

cada uma das Câmaras separadamente no campo “órgão julgador”, em cada um dos anos 

abrangidos no campo “data do julgamento”. 

Como resultado, foram encontradas as seguintes quantidades de acórdãos: 

 

                                                           
308 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 163-
164. 
309 http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do 
310 O asterisco é utilizado na pesquisa no sítio do TJSP para a busca de palavras que contenham o radical 
indicado. Ao pesquisar o radical “ressocial”, aborda-se as palavras “ressocializadora”, “ressocialização”, 
“ressocializar” etc. 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do
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 2010 2011 2012 2013 2014 

1a Câmara 102 164 203 215 190 

2a Câmara 189 264 226 211 273 

3a Câmara 230 168 234 184 242 

4a Câmara 141 163 177 167 252 

5a Câmara 122 153 222 195 170 

6a Câmara 246 202 475 347 405 

7a Câmara 50 46 103 122 260 

8a Câmara 126 120 113 109 225 

9a Câmara 129 225 247 219 401 

10a Câmara 46 57 57 76 120 

11a Câmara 266 207 251 259 219 

12a Câmara 199 96 237 210 263 

13a Câmara 138 105 177 168 250 

14a Câmara 106 125 115 109 178 

15a Câmara 16 42 104 116 79 

16a Câmara 118 226 314 349 275 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram então selecionados cinco acórdãos por ano, por Câmara, totalizando-se 400 

acórdãos para montagem da amostra de pesquisa. A seleção foi feita de forma aleatória, 

sem interferência da pesquisadora por determinados argumentos ou orientações, uma vez 

que a pesquisa jurisprudencial, como trabalho científico, não pode ser realizada visando à 

confirmação de uma hipótese ou como forma de ilustrar uma visão pré-concebida do 

assunto311. Assim, a seleção aleatória foi escolhida para evitar quaisquer interferências 

ideológicas da pesquisadora, havendo esforço no sentido somente de abranger a maior 

                                                           
311 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como 
posso utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro 
prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 140-141. 
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variedade de relatores, para que fosse possível traçar devidamente o entendimento de cada 

Câmara e do Tribunal como um todo312. 

Quando feita a seleção aleatória, foram excluídos aqueles acórdãos que não eram 

produto do julgamento de agravos em execução e habeas corpus (surgiram apelações, 

habeas corpus, agravos em execução penal, embargos de declaração, embargos 

infringentes e mandados de segurança), bem como aqueles que não tratavam de progressão 

de regime ou livramento condicional (pedidos de indulto, remição de dias, faltas 

disciplinares etc.).  

Enfim, embora inicialmente 400 acórdãos possam parecer uma quantidade grande 

de decisões a ser analisada, ficou claro ao longo da pesquisa que eles são, na verdade, 

bastante padronizados, seja pelo Relator ou mesmo pela Câmara. 

Essa constatação permite afirmar, portanto, que o número de acórdãos examinados 

é suficiente para formar uma amostra representativa, ou seja, representam a totalidade do 

que se pretende analisar.313 

 

3.1.3 Análise dos dados 

 

Importante explicar em detalhes como os dados encontrados foram tratados. Em 

meio a 400 acórdãos, deve haver uma forma de sistematização e escolha das informações 

contidas nos documentos, de forma a viabilizar uma análise dos dados de fato relevantes 

para a pesquisa, sem que se perca o foco. 

Nesse sentido: 

 

A realização da pesquisa pressupõe o trabalho com dados que, no caso 
das pesquisas de jurisprudência, apresentam-se sob a forma de decisões, 
votos ou acórdãos. Durante o processo de pesquisa, esses dados passam 

                                                           
312 A amostra por homogeneização consiste naquela montada quando se pretende analisar um grupo 
relativamente homogêneo – nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo –, devendo-se diversificar na 
escolha dos informantes daquele grupo, a fim de “maximizar a análise extensiva do grupo escolhido”. In: 
PIRES, Alvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaios teóricos e metodológicos. In: POUPART, Jean et 
al (Orgs.). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução de Ana Cristina 
Nasser. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 200. 
313 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como 
posso utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro 
prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 147-148. 
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por diversos tratamentos, de modo a refinar a informação até tornar-se 
material de análise. 
Esse processo envolve tarefas de filtragem e seleção de julgados, 
classificação, isolamento de trechos, identificação de posicionamentos 
etc. Tudo isso se desenvolve numa constante atividade de 
aperfeiçoamento, em que os dados obtidos retroalimentam o método de 
pesquisa. Ao final, nota-se a transformação de um dado bruto, tal qual 
extraído dos repositórios de jurisprudência, em um dado reduzido, pronto 
para ser analisado.314 

 

Assim, após a apreciação do material bruto encontrado, foi elaborado um 

questionário (Apêndice B) para auxiliar na sistematização das informações relevantes, 

optando-se, portanto, pelo uso de fichas de leitura (Case Brief) para o registro e análise da 

jurisprudência315. 

Dessa forma, o questionário foi dividido em 03 diferentes partes: dados do 

processo, dados da origem e linhas argumentativas. 

A sessão de dados do processo busca identificar o acórdão analisado. Contém, 

assim, as seguintes informações: número do processo, tipo de ação, Desembargador 

Relator e Câmara, data do julgamento, ementa, resultado do julgamento (se houve 

unanimidade ou divergência e, em caso de divergência, eventual declaração de voto), em 

que sentido foi a divergência (se houver), partes do processo (agravante e agravado, em 

caso de agravos em execução; paciente e autoridade coatora, em caso de habeas corpus). 

Os dados da origem mostram o que foi decidido em primeira instância, sob quais 

fundamentos, e o que se pretende reformar. Viabiliza-se, assim, fazer uma comparação 

dentro do Poder Judiciário paulista, bem como traçar o perfil de recursos e ações em sede 

de execução penal. Tais informações são encontradas no relatório do acórdão e refletem a 

discussão travada em primeira instância e levada à segunda. 

Dessa forma, essa sessão contém: decisão de 1ª instância, benefício/direito da 

execução que se visa a obter ou revogar, bem como fundamentos utilizados.  

                                                           
314 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como 
posso utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro 
prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 160-161. 
315 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Como organizo informações da jurisprudência 
que leio? In:  QUEIROZ, R. M. R. FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro prático para 
trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 305-306. 
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Enquanto as duas sessões anteriores possuem a finalidade de auxiliar a 

pesquisadora na análise dos acórdãos, organizando dados, a terceira sessão do questionário 

se refere aos dados utilizados para a exposição da pesquisa qualitativa. 

Referida sessão, portanto, trata das linhas argumentativas encontradas nos acórdãos. 

A ressocialização foi utilizada para manter o sentenciado preso ou para soltá-lo? Qual o 

discurso desenvolvido pelo Desembargador acerca da função ressocializadora? 

Importante, ainda, a análise dos institutos utilizados pelo Desembargador, quando 

relacionados direta ou indiretamente com a função estudada. 

Dessa forma, foi verificado se houve pedido de exame criminológico, sob qual 

fundamento, qual seu resultado e como o Magistrado faz uso dele. Como é reconstruída a 

personalidade do agente no acórdão? É utilizado o conceito de periculosidade? Como a 

gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir influenciam na decisão 

judicial? É evocado o princípio do in dubio pro societate e como? Ainda, interessante notar 

como a atividade jurisdicional é utilizada pelo Desembargador, ao trazer como 

justificadora de sua decisão a individualização da pena, o livre convencimento do juiz, a 

conveniência e a oportunidade da concessão. 

Finalmente, devem ser destacadas e consideradas para os fins propostos pela 

pesquisa as referências doutrinárias e jurisprudenciais dos votos, de maneira que se 

verifique as teorias adotadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e as decisões 

paradigmáticas. 

Enfim, buscou-se compreender quais são as ideologias – e quais são predominantes 

– na execução penal. 

 

3.2 Panorama dos casos selecionados 

 

Após a exposição da metodologia e dos critérios utilizados para montar a amostra e 

para analisar as decisões judiciais selecionadas (relação no Apêndice A), deve ser feita 

uma breve exposição do que foi encontrado, do corpus empírico que constitui a pesquisa. 

No Capítulo 4, que trata do objeto principal da presente pesquisa, são expostas as 

linhas argumentativas encontradas nas decisões, sendo feita uma análise dos principais 
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elementos ponderados pelos magistrados quando da concessão ou denegação de benefícios 

da execução penal, no que se refere à função ressocializadora da pena. 

No atual subitem, no entanto, ficará claro para o leitor qual foi o material 

encontrado e sobre o qual a pesquisa qualitativa se desenvolveu. Dessa forma, as 

informações ora expostas são aquelas encontradas nos “dados do processo” e nos “dados 

da origem” (categorias explicitadas no subitem 3.3 supra). Com tais informações, “outros 

pesquisadores poderão reaplicar a pesquisa e atualizá-la, expandir os resultados alcançados 

ou observar os resultados em outra perspectiva”316. 

 

3.2.1 Classificação pelas partes 

 

Dos 400 acórdãos pesquisados, 19 foram habeas corpus e 381 foram agravos em 

execução. 

Dos agravos em execução analisados, 154 foram interpostos pelo Ministério 

Público, 226 foram interpostos pelo sentenciado e 1 acórdão foi resultado de agravos em 

execução interpostos tanto pelo sentenciado quanto pelo Ministério Público. No que se 

refere aos habeas corpus, todos os pacientes eram sentenciados e, quanto à autoridade 

coatora, eram os magistrados das Varas de Execução Penal. 

 

3.2.2 Impugnações 

 

No âmbito dos habeas corpus, 12 foram impetrados para que fosse concedido 

benefício da execução penal; 03 foram impetrados para afastar a determinação de 

realização do exame criminológico; 03 foram impetrados para afastar constrangimento 

ilegal decorrente de falta de vagas no regime semiaberto; e 01 foi impetrado para que fosse 

aplicada a detração e fosse permitido o início do cumprimento de pena em regime aberto. 

Dos agravos em execução interpostos pelo Ministério Público, 145 foram em face 

de decisões de 1ª instância que deferiram a progressão de regime; 05 foram em face de 

                                                           
316 PALMA, J. B. D.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como 
posso utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (coord.). Metodologia jurídica: um roteiro 
prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 159. 
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decisões que deferiram o livramento condicional; 04 foram em face de decisões que, 

indeferindo livramento condicional, deferiram a progressão ao regime semiaberto; e, por 

fim, 01 foi em face de decisão que deferiu o pedido do sentenciado para aguardar em 

regime aberto a disponibilização de vaga no regime semiaberto. 

Dos agravos em execução interpostos pelo sentenciado, 177 foram em face de 

decisões de 1ª instância que indeferiram pedidos de progressão de regime; 01 foi em face 

de decisão que, deferida a progressão de regime, indeferiu o pedido de retroação dos 

efeitos da decisão à data em que o agravante havia completado o requisito objetivo para o 

benefício; 33 foram em face de decisões que indeferiram o livramento condicional; 04 

foram em face de decisões que, deferindo progressão ao regime semiaberto, indeferiram o 

livramento condicional; 08 foram em face de decisões que indeferiram tanto a progressão 

de regime quanto o livramento condicional; 01 foi em face de decisão que deferiu o 

livramento condicional e indeferiu o pedido de progressão a regime aberto; 03 foram em 

face de decisões que indeferiram o pedido de realização de perícia para submissão do 

sentenciado a adequado programa individualizador de pena, com o consequente 

fornecimento das condições materiais para sua concretização. 

 

3.2.3 Resultados dos julgamentos 

 

Dos acórdãos que julgaram os agravos em execução ministeriais, 01 converteu o 

julgamento em diligência (realização do exame criminológico); 51 deram provimento aos 

recursos; 07 deram parcial provimento aos recursos; e 96 negaram provimento aos 

recursos. 

Dos acórdãos que julgaram os agravos em execução defensivos, 01 declarou, de 

ofício, a nulidade da decisão de 1ª instância que indeferiu progressão de regime por 

ausência do requisito objetivo; 51 deram provimento ao recurso; 16 deram parcial 

provimento ao recurso; e 159 negaram provimento ao recurso. 

Dos habeas corpus analisados, 09 foram denegados, 07 foram concedidos e 03 

foram no sentido de parcial concessão. 

Os resultados dos acórdãos, quando classificados somente em “negaram 

provimento”, “deram provimento” ou “deram parcial provimento” não são suficientes para 
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compreender o desfecho das decisões judiciais e o seu reflexo no regime de cumprimento 

de pena do sentenciado. Verificou-se, por exemplo, que em alguns casos em que foi dado 

parcial provimento a agravo em execução defensivo, foi mantido o indeferimento do 

benefício e o provimento foi somente para afastar a necessidade de lapso temporal pré-

estabelecido para a realização de novo exame criminológico. Em outros casos, foi 

determinada a realização de exame criminológico, podendo tal decisão ensejar a regressão 

de regime ou não. Ainda, constatou-se que em muitos casos a parte dispositiva do acórdão 

(e, portanto, o resultado de julgamento registrado) não correspondeu ao conteúdo do 

acórdão, classificando-se como procedência o que seria parcial procedência, por exemplo, 

pois acolhido somente o pedido subsidiário. Portanto, os acórdãos foram classificados de 

acordo com o desfecho com relação ao deferimento ou indeferimento do benefício, para 

que os resultados expressem com maior clareza as tendências do Tribunal de Justiça. 

Os resultados de habeas corpus e de agravo em execução foram divididos, 

conforme tabelas abaixo: 

 

Tabela 1 – Resultado dos julgamentos dos habeas corpus 

Resultado Quantidade 

Afastaram a determinação de realização do 

exame criminológico 
02 

Autorizaram ao sentenciado aguardar em 

regime aberto vaga em estabelecimento 

adequado 

01 

Concederam benefício 04 

Determinaram a remoção do sentenciado a 

estabelecimento adequado 
02 

Mantiveram indeferimento do benefício 08 

Mantiveram determinação de realização de 

exame criminológico 
02 

Total 19 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 2 – Resultado dos julgamentos dos agravos em execução 

Resultado Quantidade 

Cassaram a decisão para reconhecer o 

requisito objetivo e determinar a análise do 

requisito subjetivo em primeira instância 

01 

Cassaram decisão para que seja outra 

proferida de acordo com o artigo 112 da Lei 

de Execução Penal 

01 

Concederam benefício 47 

Revogaram benefício 21 

Mantiveram benefício 98 

Mantiveram indeferimento do benefício 160 

Determinaram a realização de exame 

criminológico317 
18 

Determinaram a realização de exame 

criminológico, revogando o benefício318 
32 

Concederam a submissão do sentenciado a 

programa individualizado de pena 
01 

Indeferiram a submissão do sentenciado a 

programa individualizado de pena 
02 

                                                           
317 Essa categoria se refere aos acórdãos que determinaram a realização de exame criminológico sem 
alteração no regime prisional no qual o sentenciado se encontrava. Isso pode se dar, por exemplo: em pedidos 
do sentenciado de concessão do benefício, indeferido em primeira instância, com pedido subsidiário de 
realização de exame criminológico; ou, ainda, em agravos ministeriais requerendo realização de exame 
criminológico ou revogação de benefício até a realização dessa perícia, entre outros. Nesses casos, decide o 
desembargador por determinar somente o exame, mantendo o sentenciado em regime mais gravoso ou 
mantendo a concessão de benefício. 
318 Essa categoria se refere aos acórdãos pelos quais foi determinada a revogação do benefício e realização do 
exame criminológico. Diferencia-se da categoria “Determinaram a realização de exame criminológico” 
porque implica a mudança de regime do sentenciado e da categoria “Revogaram benefício”, pois nesta não há 
nenhuma determinação pelos desembargadores, havendo somente a recondução do sentenciado a regime 
mais gravoso. 
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Total 381 

Fonte: Autoria própria 

 

Primeiramente, verifica-se que o número de acórdãos que revogaram benefício foi 

maior do que os que concederam (53 e 47, respectivamente). A revogação de benefícios 

com a determinação do exame criminológico foi mais comum do que a simples recondução 

do sentenciado a regime mais gravoso (32 e 21, respectivamente). Aliás, o número de 

acórdãos determinando a realização de exame criminológico (52) demonstra a importância 

deste na execução penal, mesmo depois da Lei n. 10.792/03, o que será visto com maiores 

detalhes no próximo capítulo. 

Além disso, verifica-se que mais da metade dos acórdãos (258) foram no sentido da 

manutenção da decisão de primeira instância, o que leva a questionar se há resistência dos 

desembargadores em reformar as decisões, optando por privilegiar as decisões dos juízes a 

quo319.  

 

3.2.4 Argumentos ministeriais e defensivos 

 

Após a demonstração quantitativa dos agravos e habeas corpus que foram 

analisados, bem como o perfil das decisões de 1ª instância e o resultado dos acórdãos, 

entende-se que acrescentaria ao presente trabalho a exposição, também, dos pedidos 

elaborados pelos recorrentes. Para tanto, foram criadas categorias mais genéricas dos 

pedidos e, posteriormente, foi feita breve análise dos principais argumentos utilizados. Tais 

argumentos, embora não façam parte da análise da presente pesquisa, servem para 

demonstrar quais são os principais elementos que as partes consideram como convincentes 

para os magistrados. 

                                                           
319 Embora não se possa fazer essa afirmação somente com base em uma pesquisa quantitativa, pois há 
diversas variáveis envolvidas, o número de acórdãos de manutenção de decisões – notando-se em alguns 
casos a adoção de posicionamentos pelos desembargadores que divergiam de outras decisões por eles 
tomadas – suscitou esse questionamento. Além disso, verificou-se essa tomada de posição de forma expressa 
em alguns acórdãos, como por exemplo: “[...] deve-se prestigiar a decisão do Juízo das Execuções, pois, mais 
próximo da causa, tem melhores condições de aferir os méritos do agravante” [A248] e “No presente caso, o 
magistrado a quo considerou que o sentenciado possuía mérito para a progressão, fundamentando a decisão, 
devendo ser respeitada a sua convicção” [A251]. 
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Com efeito, ao argumentar em uma petição, embora haja uma parcela de 

subjetividade do autor da peça, existe também a reflexão acerca daquilo que se acredita 

que irá convencer o magistrado a acatar o pedido formulado. Dessa forma, tais argumentos 

também compõem o panorama do jogo jurídico que se desenvolve até a decisão judicial. 

Como não foi feita consulta aos autos dos processos, os argumentos que a seguir 

serão expostos foram retirados dos relatórios dos votos. Assim, os resultados refletem 

aquilo que foi selecionado pelos magistrados como os principais argumentos levantados 

pelos recorrentes e foram considerados relevantes para a formação de sua convicção. 

 

3.2.4.1 Argumentos do Ministério Público 

 

No caso do Ministério Público, os principais pedidos foram de regressão de regime 

do sentenciado e/ou realização de exame criminológico.  

Dentre os principais argumentos que se pode citar, estão: a gravidade dos delitos 

praticados (quando há hediondez, quando é cometido por violência ou grave ameaça ou, 

ainda, quando há reiteração delitiva) ou a extensão da pena a cumprir; situação processual 

indefinida (quando o sentenciado respondia a inquérito policial ou ação penal); que a 

permanência no regime fechado seria necessária para que o sentenciado adquirisse valores 

de personalidade que permitissem o convívio social; que a realização do exame 

criminológico seria necessária para aferir o requisito subjetivo e para a individualização da 

pena; cometimento de faltas graves; periculosidade do sentenciado; reincidência; ausência 

de absorção da “terapêutica prisional”; personalidade voltada ao crime; prática de falta 

grave (mesmo que já reabilitada). 

A vedação à progressão por salto foi suscitada em casos nos quais foi deferido o 

regime aberto diretamente do regime fechado ou quando foi permitido ao sentenciado 

aguardar em regime aberto a vaga em regime intermediário. 

Quanto ao exame criminológico, são comuns também alegações de 

inconstitucionalidade da Lei n. 10.792/2013, no que se refere às alterações efetuadas nos 

artigos 6º e 112 da Lei de Execução Penal, por ferir individualização da pena e ir contra 

todo o sistema de execução penal. Quando não há exame, ele é frequentemente requerido 

pelo Ministério Público, seja como pedido principal, seja como pedido subsidiário. Mesmo 
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que não haja alegação de inconstitucionalidade, há argumentação no sentido de que o 

exame é imprescindível para aferir requisito subjetivo ou que, mesmo não sendo 

obrigatório, constitui prova importante. 

Quando realizado, argumenta-se com o resultado desfavorável ou, quando há 

resultado favorável, com trechos com aspectos desfavoráveis ao sentenciado, ou mesmo 

alega-se que o exame realizado foi superficial ou insuficiente para assegurar o sucesso da 

progressão de regime como meio de ressocialização. 

Com relação ao livramento condicional, também é recorrente o argumento de que 

seria necessário o sentenciado passar pelo regime intermediário antes de ser deferido 

benefício que implica maior liberdade. 

Em casos em que foi deferida progressão ao regime aberto, não é raro o Ministério 

Público requerer a reforma da decisão com fundamento na ausência de comprovação de 

ocupação lícita. 

Por fim, foi verificada argumentação no sentido de que a progressão de regime não 

seria um direito absoluto, mas deveria ser exigida demonstração de arrependimento e 

ressocialização. 

 

3.2.4.2 Argumentos da Defesa 

 

Os argumentos defensivos são predominantemente com relação ao princípio da 

legalidade, ou seja, de que basta lapso temporal e bom comportamento carcerário para o 

deferimento do benefício, conforme a Lei de Execução Penal. Assim, não se poderia criar 

novos requisitos para a concessão de benefícios, de caráter extralegais, como o exame 

criminológico, a necessidade de passar pelo regime intermediário quando requer 

livramento condicional, a gravidade do delito e a quantidade de pena etc. Argumenta-se, 

ainda, com o fato de que o avanço de regime está inserido na terapêutica prisional e 

ressocialização, bem como que o benefício deve ser deferido para motivar o sentenciado no 

processo ressocializador, ou, ainda, que deveria ser proporcionada ao sentenciados a 

chance de ressocializar e começar uma nova vida. 

Diversas críticas são dirigidas ao exame criminológico, seja pela falta de 

fundamentação para sua realização, por parte do magistrado, seja pelo exame em si, no 



 

 

123 

sentido de que não possuiriam fundamento fático, por serem subjetivos e mal 

fundamentados, elaborado em modelos, sem análise profunda do preso, o que o torna 

questionável. São feitas indagações acerca da eficácia do exame, pois não seria capaz de 

prever a reincidência ou atestar capacidade de reinserção social, ou, ainda, quanto à 

demora na sua realização. Alega-se, ainda, que a Resolução n. 009/2010, do Conselho 

Federal de Psicologia, reconhece que o exame criminológico não reflete necessariamente o 

futuro do preso e que, portanto, não é possível negar o benefício ao sentenciado com base 

no referido exame. 

Nesse sentido, vale a transcrição do seguinte trecho: 

 

Sustenta o agravante que resgatou o lapso temporal necessário para a 
progressão ao regime intermediário. Aduz que o parecer desfavorável na 
avaliação psicológica não deveria ter o condão de impedir por si só a 
concessão do benefício. Argumenta que, ao analisar sua personalidade, o 
perito fica muito adstrito a detalhes como arrependimento e sentimento 
de culpa, fatores que não podem ser considerados requisitos para a 
progressão. Assevera que não há previsão legal para tanto e não se 
vislumbra incompatibilidade entre não-arrependimento e ressocialização. 
Alega ser difícil analisar se uma pessoa realmente está arrependida ou 
não, posto que se pode simplesmente verbalizar tal sentimento sem que 
ele, na verdade, exista. Pondera que é da análise de vários aspectos do 
cumprimento da pena que se possibilitará a conclusão sobre a viabilidade 
do regresso do sentenciado à vida em sociedade, como, por exemplo, a 
boa conduta do preso. Salienta que a exigência de alguém arrepender-se 
em relação a qualquer coisa, mesmo um delito, é inconstitucional em um 
Estado Democrático e Social de Direito. Falta de arrependimento em 
relação a certas condutas é um direito do cidadão que não pode prejudicá-
lo. Por fim, sustenta que o conjunto de fatores existentes em uma prisão 
se impregna no indivíduo, de modo que há direta relação entre a 
dificuldade enfrentada por ele em adaptar-se à cultura de fora da prisão e 
o tempo que permanece preso. Daí o pleito de reforma. [A105] 

 

Questiona-se, ainda, quando não foi dada oportunidade à defesa de apresentar 

quesitos quando da realização do exame (o que violaria os princípios do devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa), requerendo-se a nulidade da decisão ou o afastamento 

do exame. 

Ainda quanto ao exame criminológico, quando este é realizado, utiliza-se o 

resultado da perícia, quando favorável, ou trechos positivos, quando o resultado final foi 

desfavorável, requerendo que o juiz não se atenha somente ao resultado final, analisando a 

totalidade do parecer técnico, ou, ainda, em casos em que o exame criminológico resultou 
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em pareceres divergentes, foi requerido que o favorável prevalecesse. Há, ainda, pedidos 

subsidiários para a realização do exame, quando a decisão de primeira instância foi para 

denegar o benefício. Em diversos casos, ademais, foi pedido o afastamento de prazo 

mínimo determinado em primeira instância para a realização de novo exame 

criminológico. 

Os argumentos, enfim, giram em torno do preenchimento do requisito subjetivo 

pelo sentenciado, podendo ser utilizados outros elementos da execução, como a ausência 

de faltas graves ou reabilitação delas quando praticadas, trabalho, dias remidos ou até 

deferimento de outros benefícios como a comutação. Tenta-se mostrar, ademais, indícios 

de que o sentenciado já está ressocializado, como ao constituir família, ter emprego etc. 

No caso, por exemplo, dos pedidos para que o sentenciado possa aguardar em 

regime aberto a disponibilização de vagas em regime semiaberto, a argumentação gira em 

torno, principalmente, da ausência de vagas no regime intermediário e no fato de que os 

sentenciados condenados a esse regime ou a ele progredidos acabam por aguardar por mais 

tempo em regime fechado. 
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CAPÍTULO 04 

PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

4.1 Introdução à pesquisa qualitativa 

 

Após todo o embasamento teórico feito, além da exposição das escolhas 

metodológicas, deve ser realizada a análise qualitativa dos acórdãos. As informações 

encontradas foram inúmeras, optando-se por trazer, nesse capítulo, as principais linhas 

argumentativas, a fim de possibilitar um maior foco na análise crítica. 

Parte-se, assim, do uso da finalidade ressocializadora da pena em uma perspectiva 

mais ampla para, depois, trabalhar com mais detalhes as principais categorias utilizadas na 

argumentação. 

Primeiramente, deve-se ressaltar que os discursos encontrados não foram 

uniformes, havendo divergência no Tribunal de Justiça de São Paulo – principalmente entre 

as Câmaras, com uma tendência a se uniformizar os entendimentos dentro das mesmas – 

quanto ao que seria a função ressocializadora na prática e como são utilizados os diversos 

instrumentos disponibilizados pela execução penal para atingir esse fim.  

 

4.2 Ressocialização 

 

Não foi encontrado nenhum acórdão que negasse a função ressocializadora da pena 

como fim principal da execução penal, havendo, no máximo, casos em que os 

desembargadores adotaram, junto com essa função, aquela de retribuição. 

Portanto, a função ressocializadora foi a linha norteadora dos acórdãos analisados, 

sendo o seu sentido, para cada magistrado, evidenciado por meio dos critérios utilizados 

para concessão do benefício. Quanto a esses, são duas as principais linhas identificadas, 

que trazem em si conceitos diferentes de ressocialização: aquelas que se aproximam do 

princípio da legalidade e aquelas que utilizam critérios extralegais. 

 

4.2.1 Princípio da legalidade 
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Algumas Câmaras adotam o princípio da legalidade para o deferimento de 

benefícios, ou seja, preenchidos os critérios previstos em lei – lapso temporal e bom 

comportamento carcerário320 –, é deferido o benefício que se almeja, nada mais se 

exigindo321. Nesse sentido, podem ser trazidos como exemplo os seguintes julgados: 

 

Infere-se do Boletim Informativo de fls. 35/38 que o agravante cumpriu o 
lapso temporal com sobra, já descontou mais da metade da sua pena 

                                                           
320 Vale a transcrição do entendimento de um desembargador acerca do atestado de bom comportamento 
carcerário: “O mérito é sempre requisito para que o sentenciado alcance qualquer benefício, conforme prevê 
o art. l12 da LEP, ao exigir que o reeducando ostente bom comportamento, a ser comprovado pelo atestado 
de conduta carcerária. E tal atestado, intrinsecamente, consubstancia uma avaliação subjetiva sucinta sobre o 
condenado, a indicar se a reprimenda está efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Um bom 
comportamento carcerário significa o preenchimento de uma série de requisitos de ordem pessoal, entre eles 
autodisciplina, senso de responsabilidade do sentenciado e esforço voluntário e responsável em participar do 
conjunto das atividades destinadas à sua integração social, avaliado de acordo com seu comportamento 
perante o delito praticado, modo de vida e sua conduta carcerária. A classificação do comportamento 
carcerário também observa os critérios objetivos constantes nos artigos 68 e seguintes do Regimento Interno 
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. As alterações introduzidas pela nova lei se 
coadunam também com o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, pois a execução das penas privativas 
de liberdade continua a ser realizada de forma progressiva, segundo o mérito do condenado; no entanto, 
ficará ao prudente arbítrio do Juiz das Execuções analisar se é caso de submeter o sentenciado a exame 
criminológico ou se o atestado de conduta carcerária é suficiente para se aferir o mérito do reeducando.” 
[A28] 
321 O princípio da legalidade também foi utilizado para fundamentar o entendimento de que a falta grave não 
interrompe lapso temporal: “A falta grave não tem o condão de determinar nova contagem de tempo para 
vencimento do lapso temporal exigido em lei para benefícios. E simplesmente porque não há previsão legal a 
esse procedimento. Da mesma forma que não se despreza a fração antes cumprida para fim de vencimento 
total da pena, também não se pode desconsiderar o quanto já cumprido antes da falta grave, para efeito de 
acesso a benefícios. Dispõe o artigo 127 da Lei de Execução Penal: “O condenado que for punido por falta 
grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração 
disciplinar” (grifos nossos). O artigo, data venia, não trata de interrupção do lapso para aquisição de 
benefícios, senão de dias remidos e de sua possível perda em decorrência de prática de falta grave, questão 
objeto da Súmula Vinculante nº 9 do Excelso Pretório. O dispositivo, aliás, vem inserto em seção que dispõe 
unicamente acerca da remição. Já por isso, não pode o intérprete, sem nenhum pejo, proceder a sua leitura 
fragmentada, pinçar tão-somente a parte que lhe interessa e utilizá-la como supedâneo de interpretação em 
prejuízo do sentenciado. A locução “novo período” refere-se evidentemente à expressão imediatamente 
anterior “tempo remido”. Quis o legislador assentar que uma vez perdido o direito ao tempo remido, inicia-
se, a partir da prática da falta, novo período de tempo de remição. Não há espaço para interpretação contrária. 
Como se sabe, a decisão que declara remidos certa quantidade de dias não os toma isoladamente mas, isso 
sim, por período de tempo trabalhado ou estudado. Daí que, indubitavelmente, repita-se, a locução “novo 
período” só pode se referir à expressão “tempo remido”. Não há como inserir nesse contexto a pretendida 
interrupção do lapso para aquisição de benefícios em sede de execução,  como, v.g., progressão de regime e 
livramento condicional, a não ser que se proceda, na feliz expressão do Ministro Carlos Ayres Britto, do 
Supremo Tribunal Federal, exteriorizada por ocasião do julgamento que tratava da constitucionalidade da 
denominada lei da ficha limpa, a não ser que se proceda, dizia-se, a um “salto triplo carpado hermenêutico”. 
Ora, em sede de execução criminal vige íntegro o princípio da reserva legal. Não se pode interpretar a 
legislação em desfavor do sentenciado, por analogia (diante da vedação da analogia in malam partem). E 
nem criar proibição que não está na lei. Insta consignar que durante a discussão para elaboração da Súmula 
Vinculante nº 9 em nenhum momento se falou de outro assunto que não perda de dias remidos. Nada, 
absolutamente nada sobre a malfadada recontagem do lapso para aquisição de benefícios (v. DJe nº 
172/2008. p. 11.09.2010, p. 31-32). Portanto, afastada a interrupção em razão da falta grave, preenche o 
agravante o requisito objetivo.” [A284] 
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corporal em regime fechado. Afora isso. não consta falta disciplinar de 
natureza grave, e, apresenta "BOM" comportamento carcerário (cf. fl. 
34). 
Quanto a questão do exame criminológico, embora com alguma restrição 
não é totalmente contrário a progressão de regime. Ademais, o art. 112, 
da Lei de Execução Penal, com a nova redação trazida pela Lei n° 
10.792/03, condiciona a progressão de regime, além do lapso temporal 
(1/6 da pena), apenas e tão-somente, a "ostentar bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento". 
Nada mais se exige para a avaliação do mérito do sentenciado. E, 
compulsando-se os autos, vê-se que o sentenciado preenchia, à época do 
pedido, ambos os requisitos necessários à benesse almejada. 
Atendidos os requisitos legais, objetivo e subjetivo, não pode ser obstada 
a tão almejada progressão de regime prisional, estágio intermediário onde 
continuará em observação, demonstrando ser, ou não, merecedora da 
confiança que ora lhe é depositada. O futuro a ela pertence. [A9] 
 

Verifica-se que o sentenciado preenche todos os requisitos para ser 
beneficiado com o livramento condicional. 
O agravado descontou o lapso temporal necessário a concessão da 
benesse. 
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que postulara o 
benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam que 
ele estava engajado no processo de ressocialização, conforme 
demonstram os documentos de fls. 37/41. 
Ressalte-se que a gravidade dos delitos não pode representar óbice à 
progressão prisional. Isso porque, se o réu foi condenado por crimes 
graves, já recebeu reprimendas a eles correspondentes, não podendo, em 
sede de execução, ser novamente punido. 
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se que o 
agravado reúne condições para o deferimento da benesse. 
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a 
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade 
efetiva e determinada de não tornar a delinquir. 
Anoto, por oportuno, sábia ponderação do Des. Pires Neto: 
“Não é tarefa do juiz da execução esforçar-se para manter o sentenciado 
em regime mais rigoroso quando a lei, ainda que afrouxada pela 
benevolência do legislador, autoriza a transferência para regime mais 
favorável” (TJSP Agravo em Execução nº 0439891-17.2010.8.26.0000; j. 
10/01/2011). 
Assim, a concessão da benesse encontra-se em consonância com o 
princípio ressocializador da pena, daí porque não teria o menor sentido, 
neste ensejo, “premiar-lhe” o bom comportamento com a regressão 
carcerária. [A36] 
 

Pressuposto à concessão de progressão de regime prisional é o 
atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da pena pelo tempo 
mínimo especificado pelo art. 112 da Lei nº 7.210/84, como também pelo 
art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, na nova redação dada pela Lei nº 
11.464/07, no que toca aos crimes hediondos) e subjetivo (boa conduta 
carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do 
estabelecimento). 
Convém transcrever a redação do artigo atinente à matéria em questão: 
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com 
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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” (art. 
112, da Lei nº 7.210/84). 
No caso específico dos autos, a controvérsia versa, tão somente, acerca 
do preenchimento do requisito subjetivo, inclusive quanto à necessidade 
de realização prévia de exame criminológico para o fim de obtenção de 
progressão de regime prisional. 
A gravidade dos delitos perpetrados pelo sentenciado e a extensão da 
pena ainda a cumprir não constituem, por si sós, óbices à progressão 
concedida. 
Nem mesmo a prática de falta disciplinar de natureza grave há mais de 04 
(quatro) anos, macula o seu histórico carcerário de molde a impedir a 
concessão do benefício em comento. 
Ademais, consta dos autos que o agravante possui bom comportamento 
carcerário (fls. 04), informação esta suficiente à constatação de méritos 
pessoais, mesmo porque inexistentes quaisquer elementos de prova que 
conflitem com a referida declaração. 
Como se vê, inexistem fundamentos concretos e seguros quanto à 
inviabilidade da promoção concedida, sendo de rigor a observação do 
sentenciado no regime de cumprimento de pena mais brando, até como 
incentivo à aplicação da terapêutica penal e à almejada ressocialização. 
Não se pode, pelo mero temor de vir a cometer novo delito ou não se 
ressocializar, imputar ao seu requerimento a ausência do requisito 
subjetivo para progredir de regime, inexistindo fundamento firme e 
induvidoso que demonstre não ser aconselhável a sua condução ao 
regime semiaberto. 
Diante de tais fatos, o pedido do agravante deve ser acolhido, porquanto 
preenchido o requisito subjetivo necessário à obtenção da medida 
concedida. [A340] 

 

O princípio da legalidade, conforme brevemente explicitado anteriormente, surgiu 

como uma reação à arbitrariedade estatal característica da Idade Média, permitindo ao 

cidadão que conhecesse as leis de forma precisa e se orientasse de acordo com o que era 

previsto como proibido, gerando certeza jurídica e isonomia na aplicação das leis. Com 

efeito, dentre as garantias contidas nesse princípio está a taxatividade, que consiste na 

elaboração de normas claras, certas e precisas, para que seja possível ao cidadão 

compreender o comportamento proibido e, assim, possui o fundamento político de proteger 

o cidadão do arbítrio estatal, pois quanto mais taxativas forem as normas, menor o espaço 

de discricionariedade do juiz quando da sua aplicação.322 

Dessa forma, ao se adotar o princípio da legalidade, os magistrados garantem a 

certeza jurídica acerca da extensão da punição aplicada ao sentenciado, pois basta a este 

                                                           
322 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio 
da legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 5-18. 
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cumprir o lapso temporal previsto em lei e ter bom comportamento carcerário (por meio da 

abstenção de cometimento de faltas disciplinares), que o benefício será concedido. O 

sentenciado pode, assim, orientar a sua conduta e as decisões são isonômicas para todos os 

indivíduos, atingindo-se um nível de previsibilidade e segurança que deve estar presente no 

Direito Penal, como ramo de maior intervenção estatal nas liberdades dos cidadãos. 

Ademais, como os critérios em lei são objetivos e em nada interferem na 

individualidade do sentenciado, esse entendimento vai ao encontro da compreensão da 

ressocialização como um plano ressocializador previsto pela Lei de Execução Penal. 

Assim, essa finalidade é algo a ser buscado ao final do processo de cumprimento de pena, 

necessariamente por meio da progressão de regime e do gradual retorno ao convívio social, 

nada mais impedindo a concessão da liberdade, mesmo que parcial, ao sentenciado. 

A dúvida acerca de eventual ressocialização do sentenciado, para essa corrente, 

milita a favor dele, não podendo impedir o deferimento dos benefícios, pois não se tenta 

valorar se o sentenciado está ressocializado ou não. Há uma presunção de que ele está no 

caminho da ressocialização a partir do momento em que preenche os requisitos em lei, 

havendo, dessa forma, um in dubio pro reo implícito. 

Não são feitos juízos de valor acerca da personalidade do sentenciado, tampouco 

são utilizados critérios extralegais para “aferir a ressocialização”. Quando estes critérios 

são citados, é para serem afastados. Por exemplo: 

 

A despeito da gravidade dos delitos praticados pelo sentenciado é forçoso 
reconhecer que o mérito dele na ocasião estava mesmo presente. O fato 
de serem graves os crimes de roubo qualificado e homicídio não constitui 
óbice legal à progressão de regime prisional, até porque o legislador já 
levara em conta a elevada censurabilidade da conduta ao estabelecer 
penas expressivas para as infrações em comento. 
Como já se decidiu sobre a matéria, "A gravidade do crime não constitui 
óbice à progressão prisional, até por falta de previsão legal, e já teve sua 
expressão considerada pelo legislador na cominação da pena Não fosse 
assim o sentenciado não teria qualquer incentivo para agir 
meritoriamente Acabaria cumprindo toda a pena, tornado letra morta o 
disposto no art 112 da Lei 7 210/84 (LEP) " (Agravo em Execução 
Criminal n° 211.782-SP, julgado em 27.12.1996. Nesse sentido: RT 
714/353). 
Também não é impeditivo legal o fato de o agravado não ter sido 
observado por maior tempo no estágio prisional mais gravoso. O requisito 
temporal foi atendido e se nenhum fato concreto justifica permaneça o 
reeducando no estágio em que se encontra, revelando ele boa conduta, 
cumpre reconhecer a presença do mérito à evolução pretendida, não se 
entrevendo impedimento a mera quantidade da pena ainda por cumprir. 
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Como já assentou a jurisprudência, "Se a lei não distinguir, para efeito de 
concessão da passagem de um para outro regime, penas longas, médias 
ou de curta duração, impondo em qualquer caso o cumprimento mínimo 
de um sexto, não pode o intérprete, salvo circunstâncias especiais do 
caso apreciado, erigir a extensão da pena como obstáculo ao 
deferimento do benefício Aliás, sexta-parte de uma pena longa é 
proporcionalmente igual ao mesmo período de uma pena curta e a 
restrição - sem outro motivo justificante - acaba por ferir o princípio da 
isonomia, em face da norma legal" (Agravo em Execução n° 
1.158.919/0, julgado em 17.08.99) 
Além disso, não pode servir de impedimento à concessão do benefício o 
fato de ter o sentenciado processo em andamento, por não existir previsão 
legal nesse sentido e porque se estaria a ferir o princípio constitucional da 
presunção de inocência, que milita em favor do reeducando. 
Aliás, sobre o tema já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que 
"Cumprido o requisito do art 112, parágrafo único, da LEP, com a prisão 
por um sexto da pena, e havendo parecer favorável da Comissão Técnica 
de Classificação, não obsta a progressão requerida o fato de o paciente 
estar respondendo a outro processo em Comarca vizinha, uma vez que tal 
fato não está previsto como impedimento do benefício, nem no art. 111 
nem no art 118 da LEP, e também, por estar ainda indefinida a situação 
processual. Concessão da ordem de habeas corpus, ressalvando-se a 
possibilidade de retorno ao regime anterior se o paciente praticar atos 
que se enquadrem nos incisos I e II do art 118 da LEP " (RSTJ 26/129) 
[A4] 
 

Postulada a progressão ao regime aberto, o juízo das execuções, adotando 
parecer desfavorável de psicólogo, indeferiu o pedido, consignando ainda 
que a reincidência e a natureza dos delitos cometidos não recomendariam 
o benefício (fls. 28/31). A peça opinativa consigna apresentar o 
sentenciado personalidade dissocial e assumir os delitos imputados sem 
revelar arrependimento (fls. 44/45). 
A referida avaliação, todavia, não se prestava ao indeferimento do 
benefício, até porque destoante dos demais laudos apresentados. 
Com efeito, o relatório social notícia preservação do vínculo afetivo com 
a companheira e apoio para a concretização de planos futuros coerentes 
com a realidade, já contando o sentenciado, inclusive, com proposta de 
emprego. Além disso, o agravante reconhece que "à época dos fatos era 
uma pessoa imatura, tinha ilusão de uma vida fácil, era ambicioso", 
demonstrando autocrítica suficiente para compreender o caráter 
reprovável de sua conduta (fls. 42/43). 
Ainda que assim não fosse, no tocante à suposta ausência de 
arrependimento por parte do agravante, circunstância aludida pelo 
psicólogo e que parece ter desempenhado papel relevante na denegação 
do pedido, vale observar que este E. Tribunal já afirmou que "o fato do 
exame criminológico ter sido considerado desfavorável, por não 
demonstrar o sentenciado um sentimento de arrependimento em relação 
ao seu passado, não é suficiente para impedir sua transferência ao regime 
semi-aberto de cumprimento de penas" (RJD 10/29). 
A seu turno, o parecer psiquiátrico ressalta que o recorrente cooperou 
com a realização do exame e demonstra boa conduta no serviço (fl. 46). 
A mencionada gravidade dos delitos não impede a promoção, uma vez 
que tal já foi considerado pelo legislador ao cominar pena maior no 
respectivo tipo, bem como pelos Magistrados que proferiram os juízos 
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condenatórios, não podendo impedir, por absoluta falta de amparo legal, a 
obtenção de benefícios na fase de execução, atendidas as exigências para 
tanto, como no caso. 
Pelo mesmo motivo, a reincidência, já sopesada no cálculo das penas, não 
constitui fato que se preste a inviabilizar a progressão. 
Diversamente do sustentado pelo D. Procurador de Justiça oficiante, é 
incorreto supor que, em sede de execução, a dúvida deve militar em favor 
da sociedade, evitando-se riscos. A idéia de risco, ao contrário, é inerente 
ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É assumindo riscos que 
o Estado permitirá ao condenado demonstrar o êxito do processo de 
ressocialização. Se preferir não corrê-los, nenhuma possibilidade terá o 
sentenciado de revelar seus méritos. Caso não honre a confiança que nele 
foi depositada, há mecanismos legais para repreendê-lo com a regressão. 
Por fim, vale consignar que o sentenciado, a esta altura, encontra-se há 
mais de dois anos no regime intermediário, já desfrutou e honrou quatro 
saídas temporárias e tem trabalhado em diversas áreas desde julho de 
2006 (fls. 52/53 e 80) 
Deste modo, atendidas as exigências do art. 112 da LEP, com a redação 
dada pela Lei 10.792/03, o deferimento da promoção é medida que se 
impõe. [A276] 

 

O princípio da legalidade pode, ainda, fundamentar a visão da função 

ressocializadora como finalidade social e de humanização do cárcere, que impede a 

transformação dos estabelecimentos prisionais em meros depósitos de pessoas indesejadas 

pela sociedade, servindo de norte para o sistema penitenciário, com base em doutrina do 

Alberto Silva FRANCO: 

 

3. A sentença de fls. 03/04 destacou a ausência da condição subjetiva, 
consubstanciada no mérito pessoal, de acordo com resultado deduzido de 
parte do exame criminológico (fls. 29/33), relevando o fato de o 
sentenciado apresentar “condicionantes comportamentais negativos” (fls. 
35). 
[...] 
Dessa forma, o Juízo pinçou apenas a conclusão do Relatório Conjunto, 
que foi negativa ao agravante, apesar das outras informações constantes 
dos autos, que, na sua maioria, demonstram ser possível a concessão do 
benefício pleiteado. 
7. É certo que a adaptação do condenado será avaliada com mais eficácia 
quando da sua remoção ao sistema semiaberto. Por essa razão existe a 
previsão legal de progressão de regime. FERNANDO permanecerá sob 
análise e fiscalização no sistema intermediário, podendo ser 
regredido de regime, caso descumpra alguma condição legal. 
8. Aliás, vale enfatizar que o Código Penal estabelece no seu artigo 33, 
§2º, uma programação para a execução das penas privativas de liberdade, 
regulamentando a transferência gradual do condenado para regimes 
menos severos, objetivando atingir as finalidades de prevenção especial 
e retribuição. Na oportunidade da reforma da Parte Geral, o sistema 
progressivo foi considerado uma conquista moderna. Como escreve 
Alberto Silva Franco: “Os regimes penitenciários constituem, sem 
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dúvida, o instrumental de que dispõe o Estado-Administração para que, 
sob o direto e inafastável controle do Estado-Juiz possa tornar concreto o 
comando emanado da sentença condenatória e possa também alcançar 
um dos objetivos significativos da pena privativa de liberdade, isto é, o 
da reeducação do criminoso, com a sua conseqüente reinserção social. 
Se esse objetivo não fosse sequer cogitado e se a pena privativa de 
liberdade tivesse, por fim exclusivo, sua conotação retributiva, nenhuma 
explicação convincente haveria para a existência dos estabelecimentos 
penitenciários, a não ser para transformá-los em mero depósito de 
pessoas desprovidas de todo e qualquer valor social e sem nenhuma 
perspectiva quanto ao seu próprio futuro. Mas nessa situação não se 
justificaria a montagem de custosa organização penitenciária, já que não 
haveria nenhuma diferença substancial entre a morte física e a morte 
social. Daí porque a idéia de ressocialização deve servir de norte a todo 
regime penitenciário, para que o condenado não seja tratado como uma 
wertlose Sache, mas sim como um verdadeiro sujeito de direitos. 
A análise do conjunto dos elementos probatórios reunidos nos autos 
demonstra que o sentenciado tem direito à progressão ao regime 
semiaberto. [A16] 

 

Também existem casos em que, junto com o princípio da legalidade, o magistrado 

adota como fundamento para a concessão de benefícios a necessidade de afastamento do 

ambiente carcerário, tanto pelo fator criminógeno quanto para servir de estímulo ao bom 

comportamento: 

 

Sendo assim, não se podia negar ao reeducando a evolução, pois ela faz 
parte do processo de ressocialização penal, mitigando os rigores da vida 
carcerária e servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se 
reintegrar ao meio social. Negar o benefício pelo simples fato da 
possibilidade, sempre presente, de eventual fuga ou reincidência, 
significa fazer tabula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal 
quanto ao sistema progressivo da pena e negar a capacidade de 
regeneração do ser humano, olvidando-se que toda progressão de regime 
prisional envolve sempre um risco, consciente e calculado, quanto ao 
acerto da medida, que se espera ter sido correta, por haver se baseado em 
dados concretos e objetivos. [A4] 

 

Como é cediço, o sistema penitenciário, na forma como é estruturado, 
quando observado sob o prisma da realidade, não traduz com fidelidade a 
expressão normativa contida na Lei de Execuções Penais. Há um enorme 
abismo entre o que se tem e aquilo que se deveria ter diante da descrição 
e imposição legal. Por todas as razões encontradas em virtude do 
descompasso entre o idealismo legislativo e a ineficaz realidade 
carcerária, não há como se imaginar que um sentenciado, apresentando 
requisitos subjetivos favoráveis, deva ser mantido preso. [A8] 

 

Anote-se que a finalidade da pena não é a de introjetar o sentimento de 
culpa, nem, tampouco, a de promover a recuperação do sentenciado; 
visa, apenas, reafirmar o direito violado e, daquele que a cumpre, espera-
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se, tão somente, que se mantenha dentro das regras da boa convivência 
com os demais a sua volta, cumprindo com os deveres estabelecidos no 
artigo 39 da Lei de Execução Penal, na medida das possibilidades 
pessoais e do sistema. 
Depois, a suposição de que é necessário mais tempo sob a terapêutica 
ressocializadora do cárcere para que o sentenciado reflita sobre seus atos 
e exercite a autodisciplina revelasse desarrazoada. Afinal, o sistema 
penitenciário está longe do efeito mágico pretendido, pois não se concebe 
que, dentro do modelo vigente, onde a regra é a carência de recursos e 
meios de assistência, possa resultar em benefícios dessa natureza. 
Manter o acusado sob o regime semiaberto, negando-lhe a progressão, 
não parece medida adequada. A falta de perspectiva, devidamente 
colocada num ponto futuro, desencoraja a readaptação social, podendo 
embrutecer ainda mais a pessoa, pela incerteza de saber quando lhe 
poderá ser deferido o que a lei lhe assegura. [A18] 

 

Dessa forma, o deferimento do benefício, para essa linha argumentativa, não 

decorre apenas do cumprimento dos critérios, mas da própria finalidade ressocializadora da 

execução penal, da necessidade de se reinserir o preso pouco a pouco na sociedade, como 

etapas de sua ressocialização, bem como na necessidade de se mostrar reconhecimento 

pelo bom comportamento apresentado por ele. Além disso, compreendem que apenas em 

regimes cada vez mais brandos os sentenciados poderão completar esse objetivo 

ressocializador, como, por exemplo, com o desenvolvimento de um senso de 

responsabilidade. 

Valorações acerca da personalidade do indivíduo, das suas subjetividades, não 

compõem o discurso dos magistrados que optam por essa linha de entendimento, 

limitando-se aos critérios definidos em lei e à compreensão da finalidade ressocializadora 

como um processo do sentenciado. Essa finalidade poderá ou não ser atingida ao final, 

sendo verificada, ao longo do cumprimento da pena, somente pelo bom comportamento do 

preso e sua observação das regras dos estabelecimentos prisionais (ausência ou reabilitação 

de faltas disciplinares). 

Essa linha de argumentação vai ao encontro do espírito da Lei de Execução Penal e 

da função ressocializadora da pena interpretada à luz das liberdades individuais e da 

limitação do poder punitivo do Estado, uma vez que não cria obstáculos ao benefício do 

sentenciado e não tenta interferir em sua intimidade e autodeterminação. 

 

4.2.2 Adoção de critérios extralegais 
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Na maioria dos acórdãos, no entanto, são suscitados critérios extralegais para se 

aferir a ressocialização do sentenciado ou seu engajamento nesse processo. Tais critérios 

são diversos e vagos, aumentando o âmbito de discricionariedade do magistrado, além 

daquele já permitido pelo próprio conceito de ressocialização. 

Dentre os vários critérios extralegais verificados, cabe destacar a gravidade do 

delito cometido, a pena a cumprir, a personalidade e periculosidade do agente, 

cometimento de faltas graves (mesmo quando já reabilitadas) e a reincidência. 

Exemplos de acórdãos que adotam esse entendimento: 

 

Depreende-se dos autos que o paciente desconta pena total de 19 anos, 8 
meses e 4 dias de reclusão, atualmente em regime fechado e cujo término 
está previsto para 27 de janeiro de 2017. 
Consoante informações da autoridade impetrada, por r. decisão o pedido 
de progressão de regime do paciente foi indeferido (fls. 25/26), porque: 
“O reeducando registra a prática de cinco faltas disciplinares de 
natureza grave durante o cumprimento da pena, duas tentativas e três 
evasões do estabelecimento prisional, demonstrando claramente não 
aceitar regras, tampouco almejar sua própria ressocialização. O 
sentenciado ao cometer faltas disciplinares, não manteve a 
autodisciplina necessária, mostrando-se como uma ameaça ao meio 
social, presumindo a sua periculosidade, já que nas três oportunidades 
em que empreendeu fuga, o reeducando retornou ao cárcere em razão de 
nova prisão em flagrante. Ademais, a boa conduta carcerária atestada a 
fls. 5, 'pode significar que o condenado apenas bem se adapta aos 
padrões da sociedade prisional, opostos aos da sociedade dos homens 
livres...' (RT 628/301).” 
A r. decisão hostilizada apresentou fundamentação irretocável, 
demonstrando com clareza a falta de mérito do paciente. 
Forçoso reconhecer que o histórico prisional do paciente, com registro de 
faltas disciplinares graves em 1998, 2001, 2006 (duas) e 2010, 
consistentes em evasão, abandono, duas tentativas de fuga e posse de 
aparelho celular, respectivamente (fls. 13/20), possui vida carcerária 
pregressa bastante tumultuada, ainda recente a última falta grave, a 
revelar insubordinação às regras do seu meio-ambiente atual e falta de 
introjeção de valores sociais, resumindo, negativa de assimilação da 
terapêutica penal de forma satisfatória. 
Inexiste, pois, o alegado constrangimento ilegal. [A158] 

 

É certo que o agravado cumpriu o mínimo aplicável à espécie (1/6). 
Contudo, o término de cumprimento da sua pena está previsto para 
01/01/2028, isto é, possui longos anos de pena a cumprir. 
A conclusão a que chegou o d. magistrado sentenciante encontra-se na 
lógica mais rigorosa da apreciação dos fatos e de seu enquadramento 
jurídico, pelo que não merece ser reformada.  
Não obstante tenha o sentenciado, por um lado, preenchido o requisito 
objetivo caracterizado pelo elemento temporal, constata-se, por outro 
lado, que o requisito subjetivo caracterizado pelo elemento de ordem 
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social, não restou convincente a fim de que mereça o benefício almejado, 
levando-se em consideração que se está discutindo a reintegração de 
indivíduo que praticou delitos graves – homicídio qualificado e explosão. 
Registre-se, por oportuno, que o exame criminológico (fls. 40/57), 
recomenda a manutenção do condenado no regime atual, ressaltando, 
inclusive, ser necessária para que reúna mais condições de melhor 
aproveitar o regime pleiteado, o que reforça ainda mais a necessidade da 
sua custódia no regime fechado. 
Demonstrou, ainda, o reeducando ser pessoa perigosa, corrompida pelo 
submundo do crime e nociva a sociedade, posto que praticou três faltas 
graves, (fls. 30/31), não se olvidando a prática de outros deslizes, 
reincidente, fatos que impedem a formação de prognose favorável de que 
tenha assimilado a terapêutica penal, a ponto de descontar o restante de 
sua pena em regime mais brando. 
Assim, o requisito subjetivo caracterizado pelo elemento de ordem social, 
não restou convincente a fim de que o agravante mereça o benefício 
almejado, levando-se em consideração que se está discutindo a 
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves. 
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio 
pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o 
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é 
obrigada a conviver na insegurança. 
[...] 
Saliente-se que o regime intermediário se destina a preparar o reeducando 
para seu retorno à sociedade gradativamente. E, para tanto, necessário 
que tenha ao menos perspectiva de liberdade, para a qual passa a se 
preparar, em tempo razoável, o que não ocorre no presente caso, onde o 
reeducando tem pela frente longa pena por cumprir. Colocá-lo, nesta 
oportunidade, em regime de semiliberdade, seria um verdadeiro estímulo 
à sua fuga ou “abandono”, pondo em sério risco a segurança pública. 
Enfim, a progressão do sentenciado mostra-se prematura diante dos 
crimes por ele perpetrados, reveladores de personalidade distorcida, 
voltada ao submundo do crime e periculosidade. 
Deve, portanto, ser ainda observado no regime fechado, até que 
demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que 
está apto a se beneficiar do regime mais brando. [A172] 

 

Com efeito, o agravado praticou crime gravíssimo, equiparado ao 
hediondo. Além disso, registra o cometimento de inúmeras faltas graves, 
o que demonstra a não assimilação da terapêutica prisional e reforça os 
indícios de periculosidade do reeducando, que, através de seu 
comportamento, atesta ser pessoa corrompida pelo submundo do crime. 
Assim, mostra-se imperiosa a necessidade de análise do mérito pessoal do 
sentenciado, pois não há qualquer elemento seguro que indique que esteja 
apto a retornar ao convívio em sociedade. [A218] 

 

De fato, consta do boletim informativo que o agravante cumpre pena em 
razão de condenações pela prática dos crimes de roubo, que somados 
alcançam o total de 11 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão. 
Iniciou o cumprimento da pena em 09.03.2002, com novo cálculo, em 
razão de fuga, em 15.07.2009, tendo ainda longo período a cumprir. 
De outra parte, anteriormente agraciado com o regime semiaberto, traiu a 
confiança do juízo, cometendo falta grave, consistente em abandono do 
regime ora pleiteado (fl. 82). 
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Isoladamente, talvez, nenhum desses motivos seja apto a afastar a 
concessão de benefícios, mas considerados conjuntamente - prática 
reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, longa pena a cumprir 
e histórico prisional conturbado – os referidos fatores autorizam fundado 
juízo da persistência da periculosidade do sentenciado, tornando evidente 
que o seu comportamento não é adequado e que o requisito subjetivo não 
se encontra cumprido. 
É certo que o sentenciado mantém, no atual estabelecimento 
penitenciário, conduta carcerária classificada como "boa" (fl. 03). 
E, certamente, a gravidade dos crimes foi levada em consideração no 
processo de conhecimento. Contudo, é elevado o risco de devolver 
prematuramente ao convívio social um indivíduo que se revela um 
criminoso perigoso e contumaz (fls. 74/82). 
Tais circunstâncias sugerem que o reeducando não absorveu a terapêutica 
penal, comprovando despreparo para vivenciar um regime mais brando. 
Tratando-se, como na hipótese, de elevadas penas a descontar por vários 
delitos graves, cometidos mediante violência e grave ameaça, reveladores 
de personalidade distorcida, voltada ao submundo do crime, toda 
prudência é necessária para a concessão do regime semiaberto (na prática 
regime aberto), que ensejará o retorno gradativo do sentenciado ao seio 
da sociedade. 
Uma das finalidades de pena é proporcionar a recuperação do condenado, 
dando-lhe condições para novamente voltar à vida em sociedade, porém, 
em contrapartida, para a concessão de benefícios recomenda-se que o 
condenado demonstre aptidão, imprescindível senso de responsabilidade 
e disciplina, a fim de se avaliar que assimilou os valores socialmente 
aceitos e ser novamente inserido no convívio social. 
Não basta, portanto, ao desiderato pretendido, o bom comportamento 
carcerário: 
"O simples atestado de bom comportamento carcerário, já se decidiu, 
não constitui, por si só, elemento seguro para autorizar a progressão do 
condenado a regime mais brando, principalmente quando o prognóstico 
criminológico lhe é hostil, arredando, assim, a presunção de que se 
adaptaria a novo estágio de cumprimento de pena e de que não voltaria a 
delinqüir" (RJDTACRIM 3/50). 
Boa conduta carcerária, ao contrário, "poderá significar que o condenado 
apenas bem se adapta aos padrões da sociedade prisional, opostos aos da 
sociedade dos homens livres..." (RT 628/301). 
Além disso, contentar-se com o “bom comportamento” carcerário é 
transformar o sistema progressivo em mera aparência, com grandes danos 
para a ressocialização do condenado e a segurança da comunidade (RT 
628/30- Rel. Des. Dante Busana). 
Ressalte-se que, vigorando, em matéria de execução, não o princípio in 
dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, “não há como abraçar a 
tese de que o deferimento de benefícios deve ser interpretado com a 
exatidão de uma equação matemática, em que a somatória do binômio 
bom comportamento carcerário e cumprimento de certo período de pena 
seja sempre igual a um direito subjetivo do sentenciado” (Ag. Exec. 
990.09.370923-6 Des. Cardoso Perpétuo, j. 27/05/2010). [A317] 

 

Além dos novos critérios que são criados para aferir o grau de ressocialização do 

sentenciado, também são criadas novas finalidades da execução penal, que poderão ser 
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atingidas com a manutenção do sentenciado no cárcere, de acordo com essa linha de 

argumento. Busca-se, assim, com a execução penal, a absorção da terapêutica prisional 

pelo sentenciado, a introjeção de valores sociais, atenuação do potencial criminógeno, 

cessação (ou ao menos atenuação) da periculosidade, entre outros. 

Em alguns casos, verificou-se que os magistrados deixam explícito o que esperam 

do sentenciado ao longo do cumprimento da pena, exigindo “aptidão psicológica”, 

“adequação temperamental”, que não possua “índole ou vocação delinquencial”, o 

arrependimento, “aproveitamento da terapêutica prisional”, “assimilação de valores 

socialmente aceitos”, “aptidão à reinserção ao convívio social”: 

  

Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente não basta 
o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta esteja o 
condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior ao 
mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha 
apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que 
vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão 
psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-
se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo 
eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, 
ao menos, fato pretérito em sua vida. 
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom 
comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou 
coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa 
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam 
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando não 
tem como reprimir. [A58] 
 
Como se denota, o recorrente ainda não desenvolveu juízo crítico seguro 
quanto aos graves delitos que cometeu e foi condenado, sobretudo porque 
sequer assume tê-los praticado, a revelar, de fato, prematura a pretensão, 
porquanto não se mostra apto a usufruir de um regime de semiliberdade, 
antes deve assumir os atos que cometeu e compreender a sua ilicitude, 
bem assim os motivos que o levaram a praticá-los e as consequências 
causadas na sociedade e na sua vida, com o fito de buscar a 
ressocialização, sem se esquecer que não demonstrou arrependimento, 
tampouco maturidade para vivenciar regime prisional menos severo. 
[A112] 
 
Como se vê, falta requisito legal objetivo para atendimento do reclamo, 
que não tem fundo legal, sendo que o agravante não demonstrou 
aproveitamento da terapêutica prisional, não revelando, de todo o 
exposto, condições pessoais a demonstrar merecimento à progressão ao 
regime semiaberto, onde a custódia é excessivamente reduzida, sendo por 
demais precipitado promovê-lo ao regime intermediário. [A125] 
 
[...] para a concessão de benefícios recomenda-se que o condenado 
demonstre aptidão, imprescindível senso de responsabilidade e disciplina, 
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a fim de se avaliar que assimilou os valores socialmente aceitos e ser 
novamente inserido no convívio social. 
[...] 
Logo, em casos assim, é necessário que o reeducando dê mostras efetivas 
de que assimilou a terapia prisional, através de elementos probatórios 
mais consistentes, como o exame criminológico, indispensável para 
averiguação do grau de periculosidade, do arrependimento, da 
probabilidade de reincidência e da assimilação de valores socialmente 
aceitos, circunstâncias cuja comprovação não se esgota com a simples 
ostentação de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do 
estabelecimento prisional. [A312] 
 
Tem-se como mérito a capacidade, a aptidão, abrigando não só o 
denominado bom comportamento carcerário, como também outros 
fatores reveladores da provável adaptação a um regime menos rigoroso. 
Requisito não preenchido pelo sentenciado. [A357] 
 
No entanto, para a obtenção da progressão de regime prisional, é 
necessário que o sentenciado demonstre, também, seu real merecimento à 
benesse, ou seja, que deixe evidenciar que está readaptado ao convívio 
social. 
E, para que se verifique o preenchimento do requisito subjetivo é 
indispensável que o reeducando, que requer benefícios em sede de 
execução, demonstre sua aptidão à reinserção ao convívio social. [A398] 

 

Assim, são criados critérios não previstos em lei e que são eivados de subjetividade, 

requerendo diversos juízos de valor que mudam de intérprete para intérprete e que 

permitem a valoração do sujeito de diversas formas. Os conceitos são vagos e as decisões 

judiciais não delimitam seu conteúdo, além de não deixarem claro como o sentenciado 

poderá comprovar o preenchimento desses critérios. Dessa forma, os sentenciados 

submetidos a tais valorações não conseguem, mesmo se quisessem, orientar seu 

comportamento de acordo com esses critérios, ficando à mercê do magistrado que julga seu 

caso e do que este compreende como sendo “valores socialmente aceitos” ou “aptidão”. 

Tais metas, ainda, por serem extralegais e implicarem a interferência na intimidade 

do sentenciado, violam a sua liberdade de autodeterminação – direito fundamental do 

Estado Democrático de Direito – e desdobramento lógico da dignidade humana. Percebe-se 

que o objetivo não é de reintegração social do indivíduo ou de se certificar de que irá se 

conduzir de acordo com as regras impostas – pois as avaliações feitas não consideram 

investimentos no sistema penitenciário e extrapolam as exigências de bom comportamento 

carcerário –, mas consiste em uma tentativa de moldar o sentenciado em cumprimento de 

pena, ao argumentar com a imposição de valores, seu arrependimento, sua personalidade e 

aptidões psicológicas e sociais. 
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Pode-se verificar, nesses casos de aniquilamento da subjetividade do sentenciado e 

tentativa de sua docilização, o que ROSA chama de Complexo de Big Brother da execução 

penal, “ou seja, o sujeito precisa sofrer até aceitar amar o Grande Irmão que lhe oprime”, 

em referência à obra de George Orwell, “1984”, na qual o sujeito “é aniquilado pelo 

Grande Irmão que tudo vigia, controla, indica, condiciona”323. 

Além disso, a exigência de que o sentenciado comprove o preenchimento de tais 

critérios é descolada da realidade, uma vez que o ambiente carcerário notadamente não 

permite tal comprovação, em decorrência, por exemplo, da prisionização e adoção de um 

modelo de comportamento típico da subcultura carcerária, característicos do cumprimento 

da pena de prisão. 

Dentre os critérios extralegais mais recorrentes, está o “mérito”. Previsto na 

redação do artigo 112 anterior à Lei n. 10.792/2003324, ainda presente no artigo 33, §2º, do 

Código Penal325, o mérito pode ser o requisito subjetivo ou pode ser um terceiro critério 

além do requisito subjetivo (representado pelo atestado de bom comportamento carcerário, 

que é considerado insuficiente). Quais os elementos que levam à convicção de que o 

mérito está presente são, novamente, vagos e genéricos, configurando um critério que não 

pode ser delimitado sequer como construção jurisprudencial, servindo para abrir ainda 

mais o leque de possibilidades do magistrado para decidir sobre a concessão de benefícios: 

 

É inegável que do juiz da execução se exige grande cuidado no 
deferimento de benefícios executórios, evitando-se a burocrática anotação 
de bom comportamento carcerário como presunção "júris et de jure", sem 
possibilidade de contestação judicial. Ao contrário, o deferimento da 
progressão de regime não deve dar-se de forma automática, cabendo ao 
juiz da execução, na esfera de sua competência originária, decidir, ao seu 
elevado critério, se o sentenciado reúne méritos para obter esse tipo de 
progressão, mesmo que, para tanto, rejeite o atestado de bom 
comportamento carcerário firmado pelo diretor do presídio, por exemplo. 
Por isso é que não tem cabimento a reforma da decisão de primeiro grau 
que, como aqui, tenha ficado apoiada em forte fundamentação para negar 

                                                           
323 ROSA, Alexandre Morais da. O papel do Juiz Garantista e a Execução Penal em tempos Neoliberais: 
Eichmann e Big Brother. In: CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 341-342. 
324 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. 
(grifa-se) 
325 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso. (grifa-se) 
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o benefício executório pretendido pelo sentenciado. [A29] 
 

Muito embora o artigo 112 da LEP não exija mais como requisito o 
mérito do preso, tal condição, todavia, não pode deixar de ser observada. 
Ademais, bom comportamento carcerário é requisito muito superficial 
para autorizar a colocação do paciente sob condições de vigilância mais 
amena. 
Destarte, doutrinariamente, entende-se que: “Além do cumprimento de 
um sexto da pena no regime anterior, exige a lei, para a transferência para 
regime menos rigoroso, que o mérito do condenado indique a progressão. 
Como já foi visto, a progressão depende de adaptação provável ao regime 
menos severo. Mérito, no léxico, significa aptidão, capacidade, 
superioridade, merecimento, valor moral. Em sua concepção filosófica, 
mérito é o título para se obter aprovação, recompensa, prêmio. Deve ele 
ser demonstrado pelo condenado, no curso da execução, para merecer a 
progressão. (Nesse sentido: RJDTACRIM 32/85). O mérito, nos termos 
da exposição de motivos, é “o critério que comanda a execução 
progressiva” (item 29). 
Não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito 
subjetivo indispensável à progressão. (Nesse sentido: RT 701/366). Bom 
comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado 
e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social. [A59] 

 

É que, malgrado tenha o sentenciado obtido atestado de bom 
comportamento carcerário (fl. 3), não há se falar, na espécie, em 
preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 
Com efeito, não há nos autos elementos que permitam concluir com a 
necessária certeza que se exige nesta seara que o recorrente faça jus à 
progressão, com projeção de juízo razoavelmente seguro quanto ao seu 
não retorno à delinquência e ao cabal cumprimento das penas. 
É que as peritas que o examinaram, isto é, a psicóloga e a assistente 
social, apresentaram conclusões que não lhe são favoráveis, senão 
vejamos. 
[...] 
Como se denota, o sentenciado ainda não desenvolveu juízo crítico 
seguro quanto aos graves crimes que cometeu e foi condenado, máxime 
porque sequer compreende os danos que provocou e as consequências 
causadas na sociedade e na sua vida, pois pauta as suas atitudes em 
fatores externos, não demonstrando maturidade para vivenciar regime 
prisional menos severo, a revelar, nessa medida, que a pretensão é 
prematura, pois sem respaldo em convicção plena a respeito do 
preenchimento do requisito subjetivo. 
Nesse contexto, não há se cogitar de ausência de elementos para o 
indeferimento da progressão, porquanto, ao inverso, como se viu, há 
subsídios concretos, atuais e mais do que suficientes no sentido de 
demonstrar que o sentenciado não possui mérito, não somente em razão 
dos pareceres desfavoráveis das peritas, como também do que se infere 
do seu histórico carcerário, pois não se pode deslembrar que ele cumpre 
pena pela prática de delitos de inexorável gravidade, tudo a indicar que 
não se mostra apto a usufruir de regime que lhe proporcionaria maior 
liberdade, sem antes compreender a ilicitude de suas condutas, bem assim 
os motivos que o levaram a cometê-las, com o fito de buscar a 
ressocialização. 
[...] 
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A propósito, é sempre pertinente a lição de JULIO FABBRINI 
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI: 
Além do cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, exige a 
lei, para a transferência para regime menos rigoroso, que o mérito do 
condenado indique a progressão. Como já foi visto, a progressão 
depende da adaptação provável ao regime menos severo. Mérito, no 
léxico, significa aptidão, capacidade, superioridade, merecimento, valor 
moral. Em sua concepção filosófica, mérito é o título para se obter 
aprovação, recompensa, prêmio. Deve ele ser demonstrado pelo 
condenado, no curso da execução, para merecer a progressão. O mérito, 
nos termos da exposição de motivos, é “o critério que comanda a 
execução progressiva” (Execução Penal, 11ª edição, Atlas, 2004, p. 423). 
Mais: 
A Lei nº 10.792, de 1º-12-2003, que alterou diversos dispositivos da Lei 
de Execução Penal, passou a prever, com a redação dada ao art. 112, que 
a progressão, além do requisito temporal, exige “bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”. Mas a simples 
apresentação de um atestado ou parecer do diretor do estabelecimento 
penitenciário, após o cumprimento de um sexto da pena no regime 
anterior, não assegura ao condenado o direito de ser promovido a regime 
menos restritivo. Embora se possa inferir da nova redação do dispositivo 
intuito de redução do mérito, previsto na lei anterior, ao bom 
comportamento carcerário, no sistema vigente a progressão de regime 
pressupõe, como visto, não somente o ajustamento do condenado às 
regras do regime carcerário em que se encontra, mas também um juízo 
sobre a sua capacidade provável de adaptação ao regime menos 
restritivo. Essa avaliação mais abrangente e aprofundada, e, portanto, 
mais individualizada, das condições pessoais do condenado para a 
progressão, é inerente ao sistema progressivo instituído pela reforma 
penal de 1984; reclamada pela exigência de mérito, persistente no 
Código Penal (art. 33, §2º); expressamente prevista para a progressão ao 
regime aberto (art. 114, II, da LEP) e compatível com o princípio 
constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). Além 
disso, não estando adstrito o juiz da execução às conclusões de atestado, 
parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP), podendo apreciar livremente 
a prova para a formação de sua convicção (art. 157 do CPP) e ordenar 
diligência e produção de prova, inclusive pericial (arts. 196, §2º, da LEP 
e 156 do CPP), deverá negar a progressão, mesmo quando favorável o 
atestado ou parecer do diretor do estabelecimento, se convencido por 
outros elementos de que o condenado não reúne condições pessoais para 
o cumprimento da pena em regime mais brando. (obra citada, p. 424). 
Nesse sentido: 
O mérito, por seu turno, não consiste unicamente, na boa ou ótima 
conduta carcerária por um determinado período. O sentenciado deverá 
comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições 
necessárias para usufruir de um regime mais favorável, o qual, pelas 
suas próprias características, muito se presta a fugas e, até mesmo, para 
a prática de novos delitos. (...) De outra parte, como muito bem 
enfatizado no julgamento do Agravo nº 90.018, da Comarca desta 
Capital, em que foi Relator o insigne Desembargador ARY BELFORT, 
'Claríssimo que, antes de se colocar em semi-liberdade pessoa que tenha 
cometido crimes de natureza grave e ainda com longa pena a cumprir, há 
de a Justiça remeditar na concessão do estágio. É o mínimo por exigir na 
preservação da autuância e dever funcional nessa parcela que lhe cabe, 
dirigida à segurança social (TJSP, Agravo em execução nº 213.714-3/8, 
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rel. ÂNGELO GALLUCCI). 
Mais: 
Pena – Progressão no regime prisional – Não constitui direito absoluto 
do condenado. A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o 
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão 
não é um direito absoluto, mas está condicionada à segurança da vida 
em sociedade (TJSP, RT 717/384). 
Portanto, deve o recorrente permanecer no regime fechado até que 
comprove mérito para a obtenção da progressão, submetendo-se, por 
ocasião do novo pleito, a novo exame criminológico, efetivamente 
necessário pelos motivos mencionados alhures. [A121] 

 

O mérito à obtenção da progressão de regime não consiste, unicamente, 
na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O 
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que 
reúne as condições necessárias para usufruir de um regime mais 
favorável, consoante entendimento deste Augusto Tribunal de Justiça e 
das Colendas Cortes Superiores. 
Na apreciação dos requisitos para a concessão de progressão, predomina 
o brocardo “in dubio pro societate”, por força do qual só serão 
promovidos a regime mais brando quem, inequivocamente, demonstre se 
achar capacitado à reintegração social sem riscos, ao menos em regime de 
semiliberdade, pois, trata-se de sistema ameno, dotado de frágil 
vigilância. 
A propósito, “a aferição das condições para a vida comunitária livre não 
pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob 
pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, 
com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva 
ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC 108.804-SP, Rel. Min. 
Cármen Lúcia). 
Desta feita, entendo não estar o agravante efetivamente preparado para a 
pleiteada progressão de regime, porquanto portador de insuficiente senso 
de responsabilidade e autodisciplina. 
Não se trata de privar o sentenciado de benefício a que supostamente teria 
direito, mas sim de prepará-lo efetivamente para o convívio social. A 
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o reeducando, 
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração na 
sociedade, a teor do disposto no artigo 1º da Lei nº 7.210/84. 
A propósito, como bem assinalou o eminente Desembargador Jarbas 
Mazzoni, “o meio social não pode e nem deveservir de 'laboratório', 
onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes” 
(Agr. em Exec. nº 243.772-3/6 Presidente Prudente). 
Bom comportamento carcerário é uma obrigação do sentenciado, sob 
pena de incorrer em infração disciplinar. Mérito é condição pessoal, que 
deve ser aferida pontualmente, mas, nesse requisito, o agravante não foi 
bem sucedido. [A173] 

 

Nas decisões que consideram diversos critérios não previstos em lei, ainda, está 

presente a concepção de risco social, representado pelo sentenciado e sua liberdade, 

mesmo que parcial. Dessa forma, o magistrado entende que deve levar em consideração a 

“tranquilidade da sociedade”, não permitindo que um indivíduo “despreparado para o 
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convívio social” seja solto. 

Esse risco que o sentenciado representa, aos olhos do magistrado, pode inclusive 

ser utilizado “para o seu próprio bem”, havendo decisões que assumem um ar paternalista 

ao denegar o benefício pleiteado, como se estivesse fazendo um bem ao sentenciado. Por 

exemplo: 

 

Dessa forma, acertada a decisão do MM. Juiz ao indeferir o pedido de 
progressão da agravante ao regime semiaberto, uma vez que apresentou 
razões suficientes que o levaram a presumir que ele ainda não possui 
maturidade suficiente para o cumprimento da pena em regime 
intermediário. [...] Com efeito, não se trata de privar o sentenciado de 
benefício a que supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de 
situações que não está preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo 
para o convívio pacífico em sociedade, sem colocar em risco a 
incolumidade pública. [A27] 

 

Na linha aqui exposta, fica claro que a ressocialização, embora evocada como linha 

norteadora das decisões, assume as feições da finalidade de neutralização, uma vez que o 

magistrado se preocupa mais com não permitir o cometimento de novos crimes (mesmo 

que essa presunção seja baseada em critérios subjetivos e de difícil aferição) do que com a 

efetivação do processo ressocializador, que implica necessariamente a gradual reinserção 

do sentenciado à sociedade. A manutenção do sentenciado na prisão, ao se assumir que ele 

representa um “risco à coletividade”, se aproxima mais de uma tentativa de mantê-lo sem 

as condições materiais para o cometimento de novos delitos do que para de fato 

ressocializá-lo, até porque a realidade prisional brasileira não permite que se acredite na 

sua “terapêutica”. 

Como exemplo da utilização dos critérios extralegais, da confusão entre 

neutralização e ressocialização, inclusive com alusão ao que se compreende como sendo a 

função do magistrado: 

 

No presente caso, o reeducando apresentou atestado de bom 
comportamento carcerário (fls. 10) e não existe notícia de que ele tenha 
cometido falta disciplinar de natureza grave. 
Entretanto, no caso em tela, o requisito subjetivo não se revelou 
satisfatório para a concessão do benefício, posto que apesar do atestado 
de conduta e permanência carcerária ser-lhe favorável, há que se 
considerar que o crime praticado pelo agravante é grave, que intranquiliza 
a sociedade, sendo necessária uma análise mais profunda de seu 
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comportamento para a progressão almejada. 
[...] 
Dessa forma, acertada a decisão do MM. Juiz ao indeferir o pedido de 
progressão da agravante ao regime semiaberto, uma vez que apresentou 
razões suficientes que o levaram a presumir que ele ainda não possui 
maturidade suficiente para o cumprimento da pena em regime 
intermediário. 
Por outro lado, tenho que o atestado de conduta carcerária, emitido por 
pessoas alheias ao Poder Judiciário, é o suficiente para que se possa ter 
uma noção mais concreta do mérito da sentenciada para a progressão de 
regime. 
A nova redação do artigo 112 da LEP conferida pela Lei n° 10.792/03 
deixou de exigir a realização dos exames periciais, anteriormente 
imprescindíveis, mantendo tão somente a necessidade de atendimento aos 
requisitos objetivos (tempo de cumprimento de pena) e subjetivos (bom 
comportamento carcerário), estes últimos comprovados pelo diretor do 
estabelecimento prisional. 
Ora, no presente caso, ao que consta, o sentenciado cumpre pena pela 
prática de crime de extorsão mediante sequestro qualificado, 
demonstrando, pois, tratar-se de criminoso de alta periculosidade. 
Com efeito, não se trata de privar o sentenciado de benefício a que 
supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de situações que não 
está preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo para o convívio 
pacífico em sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública. 
Reitero, ainda, que é bem verdade que o artigo 112, da Lei n° 7.210/84 
não exige mais a realização de exame criminológico. 
Porém, considerando a natureza violenta do delito praticado, o laudo 
psicológico e o parecer social contrários à concessão do benefício, 
entendo prudente, e recomendável, que se verifique as atuais e reais 
condições do reeducando antes de promovê-la para regime prisional mais 
brando. 
[...] 
Vale dizer, a execução penal não pode ser encarada como uma ficção 
jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge que se 
recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva ressocialização. 
A propósito, dispõe o artigo 1º da Lei n° 7.210/84 que: "a execução penal 
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal 
e proporcionar condições para harmônica integração social do 
condenado e do internado." 
Por outro lado, destaco que é dever do Magistrado zelar pela manutenção 
da paz social, impedindo que criminosos perigosos e violentos sejam 
colocados em liberdade prematuramente, diga-se, sem que estejam 
realmente recuperados para o convívio pacifico na sociedade. 
A propósito, cito feliz pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal: 
"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de 
segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como 
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento 
que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas 
decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de 
maneira quase incontornável, alarmando a população e intranqüilizando 
as famílias." (RTJ 123/547). 
Portanto, e à luz dos precitados ensinamentos, em que pese o bom 
comportamento carcerário, entendo não estar comprovado nos autos que 
o agravante possua méritos para se beneficiar com o regime semiaberto, 
sendo de rigor que se aguarde por um maior período de tempo no regime 
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fechado, pelo menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso 
social no cumprimento da pena, sempre a critério do MM. Juiz ofíciante. 
[A27] 

 

Em alguns casos, os magistrados expõem sua descrença na função ressocializadora, 

adotando um evidente discurso de neutralização do sentenciado: 

 

Talvez fosse o caso, inclusive, de se indagar até que ponto a Justiça 
Criminal, integrada por profissionais de bem, magnânimos e de crenças 
auspiciosas, apostará na espontânea ressocialização de pessoa tão rebelde 
e desafiadora! 
Mais sensato, em vista de tudo isso, que ainda por algum tempo, ao cabo 
do qual deverá evidenciar induvidosa compatibilidade com o regime 
menos severo, permaneça naquele mais gravoso, de onde não deveria ter 
sido afastado por decisão condescendente. [A58] 
 

Mas, o juiz não pode olvidar a realidade que o cerca, e ainda que seja 
mesmo caótica a situação dos presos brasileiros, infelizmente, em termos 
de valores são os da sociedade ordeira e livre que devem preponderar, de 
sorte que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado por 
crime grave à progressão de pena por conta de um processo de 
ressocialização existente quase sempre tão somente em teoria, e de outro 
lado o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de seu meio 
quem só se presta a deformá-la na prática, não pode haver dúvida sobre a 
prevalência deste último, devendo  consequentemente o condenado por 
delito grave somente ser progredido quando, na impossibilidade da 
certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem adimplidas 
as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do juízo 
crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por 
omissão em relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade 
ordeira e cada vez mais oprimida. [A265] 
 

Verifica-se, ainda, argumento relacionando a ressocialização com as agruras do 

cárcere: 

 

O agravante demonstra que apesar de ter sofrido as agruras do cárcere, a 
ressocialização pretendida pelo Código de Processo Penal ainda não foi 
alcançada, vez que possui conturbado histórico carcerário, inclusive 
registrando fuga do estabelecimento prisional, ficando por quase dois 
anos foragido, o que mostra a congruência do laudo de exame 
criminológico que desfavorece o sentenciado. [A395] 

 

A ressocialização, no entanto, não implica o “sofrimento das agruras do cárcere”, 

uma vez que, na realidade, essa finalidade pressuporia a humanização da prisão, a reforma 
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penitenciária e a orientação estatal para a reintegração do condenado. O próprio sistema 

progressivo, conforme já visto, foi construído com base na concepção de que os sistemas 

adotados até então para o cumprimento da pena (Silent and Separate Systems) eram cruéis 

com os apenados, por não serem sistemas sociais e implicarem o isolamento dos presos, 

indo contra as tendências naturais da existência social e, dessa forma, só sendo possível a 

sua implementação por meio de punições severas e desproporcionais326. 

Essa linha de argumentação, portanto, seria contraditória com a própria função 

ressocializadora, aproximando-se das finalidades das teorias retributivas, que giram em 

torno da “‘vingança’ (ex parte agentis), da ‘expiação’ (ex parte patientis) e do 

‘reequilíbrio’ entre pena e delito”327. 

A realidade carcerária – e seu conhecido processo de prisionização – pode ser 

utilizada contra o sentenciado e sua liberdade, fundamentando a necessidade da 

averiguação de critérios extralegais, especialmente o exame criminológico, conforme será 

exposto com mais detalhes adiante. Como exemplo: 

 

O bom comportamento carcerário é, no meu entender, requisito 
insuficiente para avaliação do merecimento. Revela apenas que o 
sentenciado encontra-se, talvez dissimuladamente, adaptado ao regime 
atual, não significando, em absoluto, que apresenta condições para se 
ajustar ao novo regime. 
Ademais, é comum, no ambiente opressivo das celas, alguns presos, em 
razão de ameaças sofridas, assumirem faltas praticadas por prisioneiros 
de influência e comando na cadeia, de modo que a folha do faltoso 
permaneça sempre limpa. [A220] 

 

Nota-se que, no entanto, não foram verificados casos em que a folha repleta de 

faltas formou a convicção, no magistrado, de ressocialização do sentenciado ou mesmo de 

sua vulnerabilidade no cárcere. Ainda nesse mesmo sentido: 

 

Portanto, no caso em tela, o atestado de boa conduta carcerária, por si só, 
não é suficiente para revelar aptidão do reeducando para vivenciar regime 
menos severo, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se 
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela 

                                                           
326 Cf. Capítulo 1 e MACHONOCHIE, Alexander. Australiana; thoughts on convict management and other 
subjects connected with the Australian penal colonies. Memphis: General Books LLC, 2012, p. 23-25. 
327 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
236-237. 
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necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. 
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na 
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso 
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está 
interessado em não sofrer punições.” [citando MARCÃO, Renato. Curso 
de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.] [A94] 

 

Percebe-se, dessa forma, que, de acordo com essa argumentação desenvolvida, não 

há solução possível para o sentenciado, pois, se o indivíduo pratica faltas, será regredido de 

regime, reiniciará a contagem do lapso temporal e será decretada a perda de dias remidos, 

e, se não pratica, isso poderá ser indício de que é um preso “influente e no comando da 

cela”. De uma forma ou de outra, benefícios serão negados ou exames criminológicos 

serão requisitados, mantendo-se o sentenciado por mais tempo em regime mais gravoso. 

Ademais, a desconsideração do comportamento carcerário do sentenciado – que é 

previsto na Lei de Execução Penal e detalhadamente regulamentado pelo Regimento 

Interno dos Presídios – demonstra o anseio de alguns magistrados por algo a mais do que 

um cidadão cumpridor de regras, mesmo que para tanto sejam sacrificados direitos, 

exigindo boas pessoas, o que acaba por fazer com que se incorra em “abusos repressivos”, 

conforme alertou RODRIGUES328. 

De mais a mais, vislumbra-se, nessa linha de criação de novos critérios e da 

preocupação com o risco social, o magistrado que vê a si como garantidor da segurança 

pública ao invés de garantidor de direitos, fazendo com que, novamente, a função 

ressocializadora se confunda com aquela de neutralização: 

 

No entanto, para a obtenção da progressão de regime prisional, é 
necessário que o sentenciado demonstre, também, seu real merecimento à 
benesse, ou seja, que deixe evidenciar que está readaptado ao convívio 
social. 
E, para que se verifique o preenchimento do requisito subjetivo é 
indispensável que o reeducando, que requer benefícios em sede de 
execução, demonstre sua aptidão à reinserção ao convívio social. 
Contudo, isso não ocorreu no caso em comento. 
Dos elementos acostados, foi possível constatar que o sentenciado 
evidenciou uma personalidade bastante reprovável, haja vista que autor 
reiterado de crimes desde o ano de 2009, entre eles de delitos como o 
tráfico de drogas, repetição do cometimento de roubo majorado pelo 
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além do emprego de 

                                                           
328 Cf. nota de roda-pé 131 e RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: 
estatuto jurídico do recluso e socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 56. 
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violência intensa contra a vítima. Pesa contra ele ainda, o registro de ser 
descumpridor de regras, porque abandonou o cumprimento da pena em 
13.10.2010, sendo recapturado quando do cometimento de novo delito de 
roubo duplamente circunstanciado. Para agravar o seu conturbado 
histórico prisional, sobre ele ainda recai anotação de mais uma falta 
grave. De outro lado, apesar de a gravidade do delito não poder ser 
empregada como óbice ao deferimento de benesses na execução penal, 
pode ser uma baliza sobre a personalidade daquele que busca a obtenção 
de benefícios, que, somada a outros elementos, como a reiteração 
delitiva, podem transparecer ou não sua readaptação ao convívio social, a 
sua assimilação da terapêutica penal. 
Sendo assim, levando-se em consideração que o sentenciado foi 
condenado pela prática de roubos com a incidência de causas de aumento, 
após já ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, e, 
abandonado o desconto da reprimenda, ainda veio a praticar novo delito, 
é de se concluir que é dedicado à prática delitiva, não sendo possível 
reconhecer, do quadro exposto, que tenha mérito à progressão de regime 
prisional. 
Com efeito, diante de uma prognose tão negativa era de rigor o 
indeferimento do benefício. 
Desse modo, tendo em vista que a atuação jurisdicional tem como 
objetivo primordial manter na mais perfeita ordem a vida em 
sociedade, solucionando conflitos e punindo os autores de crimes, a 
fim de evitar novas práticas delitivas e ressocializá-los, deverá ser 
mantida a decisão atacada. [A398 – grifa-se] 

 

Podem ser citados casos em que, inclusive, se argumenta com o princípio da 

legalidade, mas posteriormente se adota critérios extralegais, com conteúdo claramente 

contraditório: 

 

Importa anotar que o fato de o agravado ter longa pena a cumprir é 
circunstância que, por si só, não constitui óbice à pretensão por ele 
manifestada, sob pena de afronta ao sistema progressivo estabelecido na 
Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da individualização 
da pena. Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se com a consideração 
da proporcionalidade. Sim, na medida em que a pena é longa, reclama o 
cumprimento de fração da pena igualmente longa. Isso mostra que o 
argumento obstativo afigura-se falacioso.  
Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça: [...]. 
Por outro vértice, é sabido e consabido que a gravidade das condutas 
praticadas pelo agravado já foi considerada pelo legislador ao estabelecer 
as penas cominadas ao crime e pelo juiz da condenação ao fixar as penas 
adequadas a cada caso concreto. 
Portanto, adotar tal argumentação, como causa de decidir, constitui 
verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar nova 
valoração de um modelo de conduta para o qual o legislador já 
estabeleceu o controle social extremo consistente na criação da norma 
jurídico-penal e o juiz já fixou a dosagem adequada da pena em face do 
caso concreto.  
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E mais, abraçar o argumento da gravidade do modus operandi, é dizer, 
ainda que por outras palavras, que o agravado tão cedo não terá direito ao 
almejado benefício; é admitir que o juiz possa ter um critério próprio, 
subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas, pelo legislador no 
artigo 112 da Lei de Execução Penal; é aceder à possibilidade de o juiz, a 
pretexto de interpretar a lei, instituir requisitos outros como que a 
construir nova norma jurídico-legal, destituída da necessária validade - na 
exata concepção kelseniana -, porque ao arrepio do princípio da 
separação dos poderes e, pois, em desconformidade com a Constituição, 
cuja supremacia há que ser respeitada. 
Pois bem, importante considerar que o regime semiaberto constitui 
estágio caracterizado, na atualidade, por significativo nível de recidiva, o 
que recomenda que não se despreze a avaliação de cunho subjetivo, com 
vistas a apontar o mérito ou demérito do candidato à progressão, 
mormente se condenado pelo cometimento, dentre outros, de crimes com 
violência ou grave ameaça, como no caso em apreço (roubos 
qualificados), por força dos quais o agravado experimentou a pena total 
de 19 anos e 8 meses de reclusão, a denotar ser portador de personalidade 
aparentemente distorcida. 
Cabe atentar para o recente exame criminológico a que foi submetido o 
agravante, a evidenciar ser prematura a outorga do benefício perseguido, 
ao asseverar que “concluo que o examinado em questão encontra-se no 

critério III: 'Prováveis reincidências ocasionais. Tipo de delinquente 
ocasional. Os estereótipos comportamentais de delinquência estão 

presentes de forma amena, a consciência de infração de normas de 
conduta e compreensão de moral social estão sujeitas a interferência 
circunstanciais da vida prática de forma a propiciar desvios de conduta 

ocasionais, reúne condições de adaptação a ambiente de trabalho com 
supervisionamento próximo'. Portanto, as condições de obter os 

objetivos pleiteados nos autos do processo, devem ser realizadas 
cercadas de cuidados.” (fls. 23/25). 
Importante frisar ainda que, o agravado obteve o livramento condicional 
em 05.05.2004 e foi preso por novo delito em 20.07.2004 (fls. 6 vº e 7). 
Outrossim, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime 
semiaberto em 13.02.2007, praticou falta grave consistente em não 
retornar da saída temporária do dia dos pais, em 15.08.2007 (fls. 6 vº e 7). 
Portanto, havendo dúvida se o condenado pode ou não obter o benefício, 
há que ser resolvida em favor da sociedade. E a sociedade não está 
obrigada a conviver novamente com quem ainda tem pena a cumprir, a 
menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, 
assim, que o condenado consiga o benefício, notadamente o regime 
semiaberto, por força do qual lhe é proporcionado passar parte do seu dia 
no convívio social.  
Ora, aspectos relevantes acerca da personalidade do agravante, 
destacados no exame criminológico, revelam a necessidade de que seja 
mantido no regime prisional atual para que dê mostras de efetiva 
assimilação da terapêutica penal e possa oportunamente avançar no 
processo de ressocialização. 
Não é ocioso anotar, nesse passo, que a regular execução da pena tem o 
escopo de abrir a possibilidade de o reeducando ser reintegrado 
harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução 
Penal, em seu artigo 1º. 
Como se nota, as peculiaridades do caso indicam que não é este ainda o 
momento adequado para ser o agravado agraciado com o benefício 
perseguido, por não reunir efetivamente mérito para tanto, a evidenciar o 
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não preenchimento do requisito subjetivo. 
Em suma, verifica-se que os elementos de convicção existentes nos autos 
se mostram convincentes acerca da possibilidade de o agravante, se 
colocado no regime intermediário, poder acarretar risco à sociedade, pelo 
que é de rigor o provimento do agravo ministerial. [A188] 

 

Conclui-se, assim, que a ressocialização, para os magistrados que adotam essa 

linha, deve ser aferida pontualmente, no momento da concessão do benefício, ou, ao 

menos, deve haver a prova de engajamento na ressocialização. Esse entendimento vai de 

encontro ao plano ressocializador da Lei de Execução Penal, permitindo a adoção de 

critérios extralegais que não apenas violam a individualidade do sentenciado, 

desrespeitando as liberdades individuais previstas na Constituição Federal, como 

representa um espaço ilimitado para a expansão do poder punitivo estatal. 

Nesses acórdãos, o arcabouço teórico – quanto aos direitos fundamentais e os 

princípios que moldam o Direito Penal329 – desenvolvido ao longo dos tempos não é 

aplicado, e a ingerência estatal (que já atinge o seu ápice durante a execução penal, com a 

privação de liberdade) na vida e na individualidade do sentenciado é ampliada, colidindo 

com o projeto de Estado inaugurado pela Constituição Federal, além de afrontar a própria 

Lei de Execução Penal.  

Como exemplo desse conceito de ressocialização: 

 

Isso porque ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários 
à progressão prisional, não se mostra suficientemente incontroversa, até 
aqui, a completa readaptação social do sentenciado. 
O que torna dificultosa, neste momento, a concessão do benefício. 
De efeito. 
Para que o sentenciado pudesse fazer jus à progressão de regime 
prisional, mister que restasse estreme de dúvidas que sua readaptação 
social seria incontroversa. 

                                                           
329 Conforme ensina KARAM: “Princípios como os que garantem a estrita legalidade, a isonomia, a 
proporcionalidade, a culpabilidade, a exigência de lesividade para o reconhecimento da conduta proibida, a 
individualização da pena, o respeito à integridade física e moral do preso, a vedação de dupla punição pelo 
mesmo fato (ne bis in idem), a coisa julgada, o estado de inocência, o direito a não se auto-incriminar (direito 
ao silêncio), o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, a cláusula fundamental do devido processo 
legal são princípios inafastáveis, sejam quais forem as conjunturas, sejam quais forem as circunstâncias do 
momento. Esses princípios garantidores de direitos fundamentais, que, se positivando em normas das 
declarações universais de direitos e das Constituições democráticas, materializam a permanente prevalência 
da tutela da liberdade sobre o poder punitivo, para assim assegurar a permanente afirmação da dignidade 
inerente a cada indivíduo, são princípios universais, que não admites exceções. Seu primado há de ser 
cotidianamente efetivado.” In: KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento 
jurídico-penal brasileiro e violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, 
Felipe Martins (coord.). Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, 
p. 150. 
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Não bastam presentes apenas os requisitos temporais objetivos para a 
obtenção da postulação, dês que também é necessária a verificação do 
mérito do preso, apesar de sua não previsão expressa na nova dicção do 
art. 112 da L.E.P., modificado pela Lei nº 10.792, de 1º.dez.2003. 
O juiz, na condução do processo e na análise da verificação daquele 
mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de todos os elementos 
necessários à formação de sua convicção, incluso daqueles exames, ainda 
que atualmente alijados mas não proibidos pela legislação em vigor. 
Daí que toda vez que necessário se faça para a completa elucidação do 
caso, poderá o magistrado, ainda que à falta de regulamentação pela nova 
forma do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, 11.jul.1984), 
usar-se de elementos obtidos por meio daqueles exames. 
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo pena por crimes graves furto 
qualificado, por duas vezes, e roubo duplamente qualificado que, 
indubitavelmente, colocam em desassossego a sociedade. 
Ademais, observa-se a prática de diversas faltas disciplinares de natureza 
grave, como de evasão, por duas vezes, e de abandono, comprovando que 
resta ausente o preenchimento de requisito subjetivo. 
Afinal, mostra conduta desapegada à reeducação, em total desrespeito ao 
efetivo cumprimento das penas que lhe foram aplicadas, a demonstrar que 
não se encontra efetivamente apto à ressocialização. 
Não considerar tais elementos seria fechar os olhos a uma realidade 
manifesta e dar as costas ao óbvio, em total e completo desapego às 
normas genéricas da verdade e de bom senso, que emanam sem nenhuma 
dúvida dos autos. 
Donde a cautela e prudência que devem nortear as decisões que 
eventualmente concedam progressão a esta espécie de condenado. 
Não se encontra suficientemente esclarecida nos autos a capacitação, em 
si, do sentenciado, ou seu merecimento, para obtenção do benefício. 
Isto mostra à prudência que não é recomendável a progressão. 
Tais elementos, só por si, dão evidências de que a sociedade ainda não 
pode conviver com o sentenciado. 
Quem se oferece dentro de padrões tais os anotados, não pode, sem 
maiores cautelas, ser colocado em regime semiaberto, o que viria 
constituir verdadeiro prêmio imerecido ao sentenciado, a esta altura. 
E mesmo o bom comportamento carcerário, só por si, não é elemento de 
aferição da personalidade do agente, se eventualmente em total liberdade. 
“A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame das 
condições subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão não se 
constitui um direito absoluto, mas está condicionada à segurança da vida 
em sociedade” (RT 717/384). 
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-Juiz como elemento de 
filtro daquilo que possa ser eventualmente nocivo à sociedade. 
Tratando-se de delitos graves, como aqui se trata, com penas 
consideráveis a descontar, toda prudência será necessária para colocar-se 
o cidadão de volta ao convício social. 
Quando se trata de progressão prisional, mister que se avalie a real e 
efetiva possibilidade do sentenciado vir a se adaptar a um novo regime. 
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento no sentido do 
pretendido nas razões recursais, “data venia”. 
Assim e se não há meios de se aquilatar, com segurança necessária, o 
amadurecimento do custodiado para a progressão, inoportuno será o 
decreto desta. 
Em suma. 
Não há provas suficientes a demonstrar, enfim, que o sentenciado, na 
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espécie, reúna condições de ser colocado em regime mais brando. [A93] 
 

4.2.3 Formalismos e sua flexibilização  

 

A exposição das duas linhas principais acima poderia passar a impressão de que a 

melhor alternativa, na execução penal, é o princípio da legalidade, e a flexibilização dos 

critérios previstos em lei não são desejáveis. No entanto, deve-se atentar que, em alguns 

casos, o princípio da legalidade pode se aproximar do formalismo, enquanto a 

flexibilização dos critérios legais, combinado com o conceito de ressocialização, pode 

flexibilizar formalidades e privilegiar a liberdade do sentenciado. 

Como exemplo do uso da ressocialização e da progressão de regime de maneira 

formalista: 

 

[...] insurge-se contra a decisão da Dr.ª Juíza de Direito da Segunda Vara 
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que, tendo deferido a 
progressão para o regime semiaberto, indeferiu, todavia, que os efeitos da 
referida decisão retroagissem à data em que a agravante havia 
completado o respectivo lapso temporal para obtenção do referido 
benefício, sendo objeto do inconformismo a reforma dessa decisão nessa 
parte. 
[...] 
Na verdade, o pleito recursal aqui deduzido implicaria em verdadeira 
progressão por saltos, na medida em que a pretendida retroação da data 
inicial do regime semiaberto (para data anterior ao real início do 
cumprimento da pena nesse novo regime), poderia levar a nova 
progressão independentemente do obrigatório estágio no novo regime 
(requisito elementar para obtenção de nova progressão). 
O pretendido efeito retroativo foi indeferido em primeiro grau nos 
seguintes termos: “Deferido o regime semiaberto, requer a Defesa a 
retroação dos efeitos da referida decisão à data em que a sentenciada 
cumpriu a fração legal. O Ministério Público manifestou-se nos autos. 
Relatado. Decido. O cumprimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de 
Execução Penal foi constatado quando da decisão concessiva da 
progressão intermediária. A progressão não se circunscreve a mera 
operação matemática, tampouco em direito absoluto da sentenciada. O 
acolhimento da tese defensiva feriria o sistema progressivo vigente, 
implicando em progressão per saltum e em última análise desatenderia 
aos objetivos da ressocialização, pois vai de encontro à gradual 
reintegração social da condenada” (v. fl. 13). 
Como é ressabido, não há base jurídica para permitir que a progressão se 
faça diretamente do regime fechado para o aberto. A progressão de 
regime não pode dar-se por saltos e deve observar os critérios legais, com 
a passagem do sentenciado do regime fechado para o semiaberto e deste 
para o aberto. Ou seja, o sentenciado deve cumprir o requisito temporal 
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no regime semiaberto para poder pleitear a progressão para o regime 
aberto. 
É oportuna, neste passo, a lição de MIRABETE: 
“A progressão, porém, deve ser efetuada por etapas já que, nas penas de 
longa duração, a realidade ensina que se deve agir com prudência para 
não permitir que o condenado salte do regime fechado para o aberto. 
Por essa razão a lei vigente torna obrigatória a passagem pelo regime 
intermediário (semiaberto). Essa obrigatoriedade deflui do art. 112, que 
se refere à transferência para regime 'menos rigoroso' quando o preso 
tiver cumprido ao menos um sexto da pena 'no regime anterior”. 
No mesmo sentido é o entendimento atualmente pacificado no Superior 
Tribunal de Justiça: [...]. 
Quanto ao mais, o deferimento da progressão para o regime semiaberto 
sempre depende do preenchimento dos requisitos legais, de ordem 
objetiva e subjetiva, a serem avaliados pelo juiz da execução na esfera de 
sua competência originária. Por isso, apenas e tão somente o 
cumprimento do lapso temporal não credencia o sentenciado, 
automaticamente, à progressão de regime. 
Neste sentido a manifestação do douto Procurador de Justiça em seu 
judicioso parecer: “O simples fato de a sentenciada já ter cumprido boa 
parte da pena, não lhe confere a condição privilegiada de progredir 
direto do regime severo para o mais brando, em detrimento de outros 
condenados que se sujeitam à forma escalonada de progressão e, em 
detrimento, principalmente, da própria lei que veda esse procedimento” 
(fls. 43/45). 
Por isso, ao contrário do que foi alegado na minuta deste agravo, são 
corretos os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido da defesa, 
cujos fundamentos não foram abalados pelas alegações agora deduzidas 
neste recurso, o que determina o desprovimento. [A37] 

 

Trata-se de “Habeas Corpus” [...] sob a alegação de constrangimento 
ilegal por parte da MMª Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de 
Osasco que lhe indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, cuja 
concessão configurar-se-ia a progressão “por saltos”. 
Alega, em síntese, que o paciente ficou preso cautelarmente por dois anos 
e dez meses em regime fechado, o que lhe daria direito de iniciar a pena 
em regime aberto, considerando-se a pena imposta de quatro anos de 
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. E enquanto 
esteve em liberdade provisória, casou-se, trabalhou, encontrando-se 
totalmente ressocializado, sendo o seu emprego atual sua única fonte de 
renda capaz de honrar com suas obrigações, de modo que cumprir sua 
pena em qualquer regime senão o aberto representaria danos de elevada 
monta à família. Requer a concessão da ordem, para que o paciente inicie 
sua pena no regime aberto. 
Indeferida a liminar (fls. 42) e prestadas as informações (fls.45/46 e 
51/80), manifestou-se o dr. Procurador de Justiça pelo não conhecimento. 
Este é o relatório. 
O paciente foi condenado como incurso no artigo 121, “caput” c.c. artigo 
14 do Código Penal a cumprir 4 anos e 8 meses de reclusão em regime 
inicial semiaberto, por fato ocorrido antes do advento da Lei 11.464/07. 
Em grau de apelação, obteve a redução da pena para 4 anos de reclusão, 
mantido o regime inicial semiaberto. Pretende cumprir a pena imposta em 
regime aberto, posto que no curso do feito manteve-se preso 
cautelarmente por 2 anos e 10 meses. 
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Todavia, o indeferimento do pleito partiu por parte da MMª Juíza de 
Direito da Vara do Júri e não do Juízo das Execuções. Ponderou a 
Magistrada que somente em sede de Execução Penal é que será elaborado 
cálculo da pena e eventual detração do período de prisão cautelar, 
justificando que não há como, neste momento, se deferir ao paciente o 
cumprimento da pena em regime aberto, o que configurar-se-ia a 
progressão por saltos. No seu entender, o paciente deve iniciar o 
cumprimento da pena no regime imposta para, depois, se verificar da 
possibilidade de progressão ao regime aberto, desde cumpridos os 
requisitos legais. 
A ordem é de ser denegada. 
Nada há para ser modificado, pois o reeducando tem que cumprir 1/6 (um 
sexto) do restante da pena no regime intermediário para, posteriormente, 
ser novamente agraciado com a progressão de regime. 
A exposição de Motivos da LEP dispõe que Se o condenado estiver no 
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime 
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da 
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito, 
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, 
demonstrados no curso da execução (g.n). (item 120). O artigo 112 da 
LEP também estabelece que a pena será executada de forma progressiva 
com a transferência do condenado a regime menos rigoroso, após cumprir 
ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. 
Destarte, o regime semiaberto constitui inegavelmente uma fase 
obrigatória e imprescindível de cumprimento da pena, na qual o 
reeducando demonstrará aptidão para usufruir o regime mais benéfico, 
não se podendo olvidar que a finalidade da progressão prisional é a 
reabilitação gradativa do condenado de modo a permitir a sua futura 
reintegração na sociedade. 
Neste sentido seguem os julgados proferidos no C. Superior Tribunal de 
Justiça: [...]. 
Desta exposição, conclui-se que a irresignação não merece acolhida, pois 
o paciente deve cumprir os requisitos legais no regime intermediário para 
que, futuramente, seja beneficiado com o regime mais brando. [A39] 

 

No primeiro caso, o sentenciado fazia jus à progressão de regime, pelo 

preenchimento dos requisitos legais, mas houve a demora na apreciação de seu pedido 

(imputável, portanto, ao Estado). Seu requerimento de retroação dos efeitos da decisão à 

data em que preencheu os requisitos é pedido claro para que não fosse prejudicado pela 

demora na apreciação, fato este não imputável a ele e fora de seu controle. 

No segundo caso, o sentenciado requereu a sua progressão por ter cumprido, 

provisoriamente, mais de metade de sua pena. A prisão provisória, que somente pode ser 

decretada por meio de uma decisão judicial330, portanto, é decorrente da atuação estatal, 

                                                           
330 De acordo com o artigo 311 do Código de Processo Penal: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação 
policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da 
autoridade policial.” 
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especificamente do Poder Judiciário. Foi condenado a regime semiaberto, o que significa 

que cumpriu mais da metade da sua pena, provisoriamente, em regime mais gravoso do 

que aquele ao qual foi condenado. 

No entanto, em ambos os casos, os sentenciados tiveram seus pedidos denegados 

com fundamento na vedação da progressão por salto e na isonomia ou, ainda, pela 

necessidade de passar pela progressão de regime. Ignora-se o excesso de privação de 

liberdade causado pelo próprio Estado, em sua atuação jurisdicional – não assumindo, 

assim, a sua parcela de responsabilidade na situação jurídica criada –, privilegiando uma 

interpretação formalista de dispositivos da Lei de Execução Penal.  

Por outro lado, foram verificados casos em que a ressocialização foi evocada para 

flexibilizar formalidades, como a vedação à progressão por salto, não cumprimento do 

requisito objetivo e atestado de mau comportamento carcerário. Nos três primeiros casos 

abaixo transcritos, benefícios foram concedidos em primeira instância e, em segunda 

instância, foram mantidos, embora reconhecidas as irregularidades ou a precipitação na sua 

concessão, com o intuito de reconhecer o bom comportamento apresentado pelos 

sentenciados e privilegiar seu convívio social. No último caso, garantiram aos 

sentenciados, por meio de concessão de habeas corpus, que não fossem submetidos ao 

regime fechado até a disponibilização de vagas no regime semiaberto, impedindo que 

houvesse excesso de privação de liberdade no cumprimento da pena, reconhecendo a 

realidade do sistema prisional e suas deficiências: 

 

Prende-se o inconformismo, no fato da progressão ter sido realizada por 
salto, ou seja, o agravado foi para o regime aberto sem passar pelo regime 
intermediário o semiaberto. 
Em que pese o esforço despendido pelo ilustre representante de Justiça 
Pública, secundado pelo parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, 
com a devida vênia, razão não lhes socorre. 
Embora não se recomende a progressão por salto, pois acredito que se 
tenha maior sucesso quando a ressocialização do preso ocorre de maneira 
gradativa, no caso em apreço um mal maior ocorreria, se decisão 
contrária aqui assumisse. 
Infere-se do Boletim Informativo de fls. 50/52 que o sentenciado já 
cumpriu mais de duas quintas partes da pena que lhe foi imposta e 
possui atestado de "BOM" comportamento (cf. fls. 49). Também, não 
registra qualquer falta disciplinar (cf. fls.51). 
Infere-se dos autos que foi progredido ao regime aberto em 24.11.2010 
(cf. fl. 8) e, até a data do presente julgamento, não demonstrou qualquer 
outro incidente no curso de sua execução. 
Portanto, está a demonstrar que, embora de forma precipitada, já estava 
apto ao novo regime (extrato de andamentos acostado à contracapa dos 
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autos). 
Tirá-lo agora do convívio social, regredindo-o ao regime semiaberto, sem 
que qualquer irregularidade tenha praticado, apenas para reparar uma 
progressão precipitada, resultaria, ao meu sentir, num mal maior. 
Seria puni-lo sem que nada tivesse feito. 
Afora isso, é de conhecimento público a falta de vagas em 
estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto o 
que, na prática, faria com que o agravado retornasse ao regime fechado, 
local onde permaneceria por longo tempo até ser encaminhado a 
estabelecimento adequado. 
Como já ensinava o saudoso PONTES DE MIRANDA: “Se a prisão é em 
lugar em que legalmente não deveria estar, há constrangimento ilegal” 
(in História e Prática do Habeas Corpus, vol II, ed. 1972). 
Em caráter excepcional, como já se viu, a melhor solução para o caso em 
testilha é manter o regime aberto, respeitando, desta forma, os direitos 
assegurados pela lei ao condenado e, com isso, incentivando-o a se 
manter respeitador da lei e da ordem. [A10] 

 

Correspondendo a fato posterior à Lei 11.464/07, que passou a exigir 
novos percentuais de cumprimento da pena para a promoção em crimes 
hediondos e equiparados, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 não 
exige, para fins de alteração da fração de pena a ser resgatada para 
progressão de regime, que o sentenciado seja reincidente específico em 
crime hediondo, bastando que configurada a agravante, ainda que em 
decorrência de crime comum. 
Entretanto, a esta altura, a regressão não se mostra razoável. Com efeito, 
segundo informado, por telefone, pela funcionária Jandira Gomes de 
Menezes, do Ofício da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de 
Ribeirão Preto, deferida a progressão em junho de 2013, desde então não 
há notícia de infração disciplinar por parte do agravado. 
Em situação semelhante, relativa a progressão por salto também deferida 
por equívoco judicial, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo 
Henrique Aranda Fuller ressaltam haver "entendimento no STF no 
sentido de que a correção da ilegalidade pode se tornar impraticável, pois 
castigar o sujeito que bem vem cumprindo o regime aberto sem que tenha 
provocado seu gravame seria descumprir os fins ressocializadores da lei 
de execução penal" (Legislação Penal Especial, vol.1, Premier Máxima, 
4a ed., 2007, p. 68). 
De fato, o E. Supremo Tribunal Federal já afirmou que "não há dúvida de 
que o MM. Juiz descumpriu o parágrafo 2o do art. 33 do Código Penal e 
o art. 112, 'caput', da Lei de Execução Penal (7210/84), mas este não 
pode desfazer o equívoco porque, àquela altura, a aplicação pura e 
simples de tais normas, nas circunstâncias já referidas, implicaria em se 
voltar contra sua própria finalidade, que é a de facilitar, 
progressivamente, o retorno do sentenciado ao convívio social e 
concorrer para que este se processe sem percalços. Diante de todas essas 
peculiaridades, o erro do MM. Juiz não pode ser corrigido pelo e. 
Tribunal 'a quo', e menos ainda se justifica que o seja agora, pelo STF, em 
detrimento do réu, mas principalmente da própria finalidade das normas 
legais focalizadas (art. 33, parágrafo 2o, do CP e art. 112 da Lei de 
Execução Penal)" (RE - 116672 - 28.03.1989 - Rel. Min. Sydney 
Sanches). [A295] 

 

A discussão travada nestes autos refere-se ao fato de que à agravada foi 
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conferido atestado de “mau” comportamento (fls. 03) em razão de possuir 
ela três faltas graves, duas delas ainda em fase de reabilitação (fls. 05) e, 
por esse fato, não poderia o juízo ter-lhe concedido a progressão. 
Respeitado o entendimento da d. representante do Ministério Público, 
embora exija a LEP, em seu artigo 112, ostente o detento bom 
comportamento carcerário, sabe-se que a capitulação em “má”, “boa” e 
“ótima” conduta limita-se à verificação de faltas graves reabilitadas ou 
não (art. 85 da Resolução SAP 144), mas deixa de considerar a 
primariedade do detento, o exercício de trabalho ou participação em 
estudos que lhe traz remição de dias, com redução da pena imposta e, 
eventual, saídas temporárias com retorno regular. 
No caso dos autos, a agravada é primária e possui uma única execução 
por crime de tráfico praticado em 12/07/2009. Angariou anterior 
progressão no regime, em 18/11/2011, e obteve duas saídas temporárias, 
retornando regularmente ao cumprimento da pena. Exerceu trabalho em 
empresa privada, angariando a remição de 94 dias, mas retornou ao 
regime fechado em 08/01/2013 em razão das faltas graves cometidas, 
com perda de 1/3 dos dias remidos. 
Sem adentrar na questão sobre a legalidade ou constitucionalidade do 
prazo de 12 meses para reabilitação de faltas graves previsto no 
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São 
Paulo (Resolução SAP 144/10), há de se considerar que esse prazo 
encontra limite no efetivo cumprimento da pena corporal e, portanto, 
considerando que o regime fechado não pode ser considerado para o 
cumprimento de toda a pena, vez que se estaria retirando do preso seu 
direito a “harmônica integração social” (art. 1º da LEP), além de ter 
deixado de existir na legislação penal brasileira o regime integralmente 
fechado e ainda considerando a excepcional situação da agravada, como 
acima especificado, tenho que o comportamento carcerário da agravada, 
assim analisado por toda a sua trajetória no cumprimento da pena, 
fornece subsídios suficientes a demonstrar que a sentenciada tem 
condições de vivenciar o cumprimento de sua pena em regime mais 
brando. 
Vale destacar ainda que seu TCP está previsto para 16/02/2015, há 
aproximadamente seis meses contados da data do recebimento deste 
recurso para julgamento, mostrando-se inviável o retorno da sentenciado 
ao regime fechado para pouco tempo depois ser libertada pela extinção da 
pena. 
Repita-se que ao manter a agravada, como pretende o Ministério Público, 
no regime fechado a esta altura do cumprimento da pena, estar-se-ia 
contrariando o fim buscado pela Lei de Execuções Penais, impedindo a 
sentenciada de experimentar uma convivência mais branda, além do que 
ao final de sua pena, será colocada em liberdade sem que tenha se 
ressocializado. 
Por tudo isso, a meu ver, correta sua progressão para o regime 
semiaberto.  
[...] 
Observe-se, por fim, que a progressão de regime é imprescindível ao 
preparo do sentenciado antes de ser reinserido no seio social, lembrando 
sempre que, no intermediário, o réu não desfrutará de total liberdade, 
permanecendo, ainda que de forma menos vigiada, encarcerado. [A396] 

 

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de [...] ao fundamento 
de que caso venham a ser cumpridos os mandados de prisão expedidos 
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contra os mesmos, por conta do trânsito em julgado da condenação, serão 
submetidos a constrangimento ilegal, pois foi fixado o regime semiaberto 
para início do cumprimento das reprimendas, sendo consabida a falta de 
vagas em estabelecimento prisionais destinados ao regime intermediário, 
de forma que fatalmente serão recolhidos indevidamente em 
estabelecimento prisional destinado ao regime fechado. 
[...] 
Conquanto seja atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária a 
indicação de vaga em estabelecimento prisional, e ainda que essa tarefa 
seja realmente de cunho administrativo, não se pode negar que a inserção 
em estabelecimento prisional inadequado gera efeitos diretos na execução 
da pena e, logicamente, no “jus libertatis” do sentenciado, que é mantido 
indevidamente em regime mais gravoso, afigurando-se patente a lesão 
que sofre no seu direito de resgatar a pena no regime fixado na sentença. 
Nessa linha de raciocínio, e tendo em conta que pelo princípio 
constitucional do acesso ao Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso 
XXXV, da CF, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da 
apreciação desse Poder, caberá ao Estado-Juiz analisar eventual 
constrangimento ilegal advindo da atividade administrativa, pouco 
importando se ela decorre de entraves burocráticos ou da própria 
deficiência do sistema prisional, que conta com poucas unidades 
destinadas ao regime semiaberto. 
Por isso o “Habeas” comporta conhecimento. 
E no mérito a ordem deve ser concedida, ratificando-se a liminar. 
Os Pacientes foram condenados a cumprir, cada um, pena de seis (6) 
anos, dez (10) meses e quinze (15) dias de reclusão em regime inicial 
fechado. Apelaram, sendo dado provimento parcial aos recursos para 
mitigar o regime prisional, fixando-se o semiaberto. Com o trânsito em 
julgado, foram expedidos mandados de prisão. 
O Impetrante alegou que certamente os Pacientes seriam recolhidos em 
estabelecimento prisional inadequado, ante a consabida inexistência de 
vagas em estabelecimentos prisionais do regime intermediário. E que daí 
poderia advir o constrangimento ilegal. E ante a excepcional situação dos 
Pacientes, assiste razão ao Impetrante. 
No curso do processo, [...] foram agraciados com liberdade provisória em 
HC impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 118/119). Estão 
soltos há quase cinco anos; não tornaram a se envolver com a senda 
delitiva e não deram mostras de que se furtariam à aplicação da lei penal. 
Note-se, aliás, que este E. Tribunal reconheceu que os Pacientes não são 
portadores de personalidade irascível, tanto que mitigou o regime 
prisional em sede de apelação. Nesse contexto, a inserção deles no regime 
mais gravoso em nada contribuiria para o processo de ressocialização, 
violando os princípios da proporcionalidade e da necessidade da pena, 
exasperando sem qualquer justificativa os limites retributivos de que deve 
ser dotada. 
Assentir com a possibilidade de os Pacientes virem a aguardar, no regime 
fechado, vaga para o intermediário caracterizaria violenta afronta ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Quando já se sabe de antemão 
que a burocracia, a deficiência e a morosidade do sistema refletirão 
diretamente na liberdade de locomoção do reeducando, não pode o 
Judiciário se negar a evitar tal ilegalidade ao simples argumento de que 
não é de sua competência a tarefa de remover presos. 
Bem ao contrário, deve contribuir para que tais situações não se 
delineiem, sob pena de ser conivente com o constrangimento ilegal. 
[A38] 
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Como se pode perceber, nos casos em que há flexibilização dos critérios legais para 

privilegiar a liberdade, os aspectos subjetivos do sentenciado – como sua personalidade ou 

periculosidade – são menos relevantes para a formação do entendimento do magistrado, 

dando-se preferência para o seu comportamento, ou seja, a sua conduta externalizada. 

Ainda, leva-se em consideração a realidade do sistema prisional, como a dificuldade na 

obtenção de vagas no regime semiaberto331, além do espírito da Lei de Execução Penal, 

que implica a concessão de liberdade, mesmo que gradual. 

Em outros casos, percebe-se que, mesmo havendo a possibilidade de analisar o 

comportamento do sentenciado em regime mais brando (nos casos em que o juiz da 

primeira instância deferiu o benefício), o julgador optou por privilegiar julgamentos 

subjetivos, com a realização de exame criminológico, o que muitas vezes importou na 

regressão de regime. Exemplificadamente: 

 

Isto porque, cuida-se de sentenciado que desconta longa pena - 12 (doze) 
anos de reclusão -, pela prática de um roubo triplamente qualificado e 
outro duplamente qualificado (cf. fls. 04/06), com término previsto para 
26/07/2017 (fls. 51). Ademais, como bem salientou o ilustre representante 
do Ministério Público, o sentenciado praticou outro crime quando foi 
beneficiado com o livramento condicional, traindo a confiança que lhe 
havia sido confiada. 
Ora, como é de conhecimento geral, o regime semiaberto propicia, 
infelizmente, a fuga de sentenciados, não devidamente preparados para 
galgar tal benefício, pela quase inexistência de efetiva vigilância. 
Deste modo, parece-me extremamente temerária a progressão do 
agravado ao regime intermediário, sem a necessária avaliação do mérito 
subjetivo.  
Com efeito, a alteração ocorrida no art. 112, da Lei de Execução Penal, 
conferida pela Lei 10.792/2003, não eliminou, a meu sentir, sobretudo 
nos casos de maior gravidade, a necessidade do exame criminológico e 
do parecer da Comissão Técnica de Classificação, quer para a progressão 
de regime, quer para o livramento condicional. A simples presença do 

                                                           
331 A taxa de ocupação no regime semiaberto é de 133%, ou seja, menor do que a taxa média de ocupação. 
No entanto, isso se dá porque a autoridade judicial muitas vezes entende que a ausência de vagas no regime 
semiaberto implica a manutenção do sentenciado em regime fechado. No Relatório do Infopen de 2014, 
apenas 38% das unidades prisionais informaram quantas pessoas encontram-se nessa condição. Nessas 
unidades, 7.399 pessoas que deveriam ter progredido para o regime semiaberto não foram promovidas por 
falta de vagas, o que corresponde a 13% das pessoas em regime fechado nessas unidades. Em uma projeção 
dessa proporção para todas as pessoas em regime fechado, infere-se que há cerca de 32.460 pessoas nessa 
situação, piorando o quadro de superlotação das unidades voltadas para o cumprimento de regime fechado, 
refletindo-se no encarceramento em massa. In: DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 
2014. Brasília, DF, 2014, p. 43. Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 out. 2016. 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf


 

 

160 

atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do 
estabelecimento prisional não proporciona o conhecimento aprofundado e 
especializado para a visualização criminológica do sentenciado, já que o 
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de 
ausência de periculosidade. 
Ora, na fase de execução da pena, o benefício - qualquer que seja ele -, 
não se constitui em direito absoluto do preso, mas está condicionado à 
segurança da vida em sociedade, cumprindo, assim, ao Magistrado fazer 
uma criteriosa análise das condições subjetivas do sentenciado antes de 
deferir o pedido por este formulado. 
[...] 
Assim, havendo dúvida sobre alcançar a progressão o efeito necessário, 
ou seja, a ressocialização do preso - sem risco de evasão e retorno à 
delinqüência - é dever do Magistrado lançar mão de instrumentos que o 
possibilitem decidir com mais segurança. 
Não pode agir premido pelo interesse de logo colocar no regime 
intermediário delinqüentes perigosos, - como é o caso do recorrido -, sem 
a necessária avaliação psicológica, até porque "o meio social não pode e 
nem deve servir de "laboratório", onde se vá testar a aparente 
"recuperação" de perigosos delinqüentes" (TJSP - Agr. em Exec. n° 
243.772-3/6 - Presidente Prudente, rei. Des. Jarbas Mazzoni). 
[...] 
Logo, a decisão atacada merece ser reparada, uma vez que o requisito 
subjetivo (mérito) não se mostra suficientemente preenchido. Como dito, 
o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para avaliar 
adequadamente as condições subjetivas do agravado, portador de 
personalidade deformada, voltada para a criminalidade violenta. Impõe-
se, assim, à míngua de outros elementos de prova nos autos, a realização 
de exame criminológico. [A202] 

 

4.2.4 Livramento condicional 

 

Ao longo da análise dos acórdãos foram verificadas determinadas especificidades 

com relação ao livramento condicional. Esse instituto possui natureza controvertida, 

conforme explicitado no primeiro Capítulo, havendo uma tendência maior da doutrina em 

classificá-lo como uma etapa do cumprimento da pena, dentro do sistema progressivo de 

regime, consistindo em uma liberdade antecipada. É também um instrumento para a 

ressocialização do condenado, permitindo a este passar por um período de prova em 

convívio social, como forma de verificar o seu preparo para a liberdade.332 

                                                           
332 Cf. KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro 
e violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 153; e REALE JR., 
Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 459-461; 
CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: As Alterações Estabelecidas 
pela Lei 10.792/03. In: Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 165; e BITTENCOURT, Ila Barbosa. A Instituição do Livramento Condicional. In: SILVA, Marco 
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No entanto, independentemente de como se classifique o livramento condicional, 

não pode o doutrinador ou o aplicador do direito confundir esse instituto com o regime 

prisional. Com efeito, o livramento condicional está previsto no Código Penal, com regras 

diferentes, além de critérios objetivos e subjetivos próprios e efeitos que não permitem essa 

confusão, conforme será brevemente apontado a seguir, apenas a título exemplificativo. 

Enquanto a progressão de regime exige, como critério objetivo, o cumprimento de 

pena em 1/6 (crimes comuns), 2/5 (para crimes hediondos ou equiparados quando o réu é 

primário) e 3/5 (para crimes hediondos ou equiparados quando o réu é reincidente)333; o 

livramento condicional exige o cumprimento de pena em 1/3 (condenado não reincidente 

em crime doloso e com bons antecedentes), 1/2 (reincidente em crime doloso) e 2/3 nos 

(condenado por crimes hediondos e equiparados)334. É vedado o livramento condicional 

para condenados que são reincidentes específicos em crimes hediondos e equiparados, 

enquanto a progressão de regime é possível com o cumprimento de 3/5 da pena. 

Além disso, enquanto na progressão de regime o tempo cumprido é contabilizado 

como pena cumprida, no livramento condicional é tido como um período de prova, que 

pode não ser computado como cumprimento de pena, conforme será detalhado adiante. 

Uma outra diferença que deve ser considerada são os efeitos do cometimento de 

uma falta grave em cada um dos institutos. No caso do regime de cumprimento de pena, o 

sentenciado será regredido de regime e será reiniciada a contagem de tempo de pena para 

fins de cumprimento de lapso temporal335. No caso do livramento condicional, a falta grave 

não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, conforme conteúdo da 

Súmula n. 411, do Superior Tribunal de Justiça336. 

                                                                                                                                                                                

Antonio Marques da (coord.). Processo Penal e Garantias Constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2006, 
p. 320. 
333 Artigo 112 da 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”) e artigo 2º, 
§2º, da Lei n. 8.072/1990 (“Art. 2º [...] § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes 
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, 
e de 3/5 (três quintos, se reincidente”). 
334 Artigo 83, I e II, do 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”. 
335 Artigo 118, I, da Lei de Execução Penal: “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”. 
336 Enunciado da Súmula n. 411, do Superior Tribunal de Justiça: “a falta grave não interrompe o prazo para 
obtenção de livramento condicional”. 
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Pois bem. Em alguns acórdãos, foram encontrados discursos no sentido de se 

aplicar o princípio da legalidade, ou seja, analisando-se os pedidos de livramento 

condicional com base nos critérios previstos em lei: 

 

De igual sorte, também não prospera a tese esposada pelo Ministério 
Público no sentido de que o reeducando que se encontra no regime 
fechado não deve ser colocado em livramento condicional, e isto porque 
o artigo 83 do Código Penal não elenca como requisito para usufruir da 
benesse “estar o reeducando em regime menos gravoso”, daí porque ao 
raciocinar de forma contrária estar-se-ia afrontando o princípio da 
legalidade. 
[...] 
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a 
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade 
efetiva e determinada de não tornar a delinquir. [A47] 
 
É que não depende o benefício do livramento condicional da passagem do 
reeducando pelo sistema progressivo de cumprimento de pena, plano de 
ressocialização gradual do homem condenado pela prática de crime, 
enquanto aquele é prêmio que se concede ao sentenciado que, 
preenchidos determinados requisitos legais, faz jus a ele. 
E no caso dos autos, esses requisitos, objetivos e subjetivos, encontram-se 
presentes, em razão do que não há por que lhe ser negado o prêmio legal. 
[...] 
Os atos de indisciplina cometidos, embora configurem faltas graves 
legalmente, são comuns no ambiente prisional. 
Não se pode olvidar, sob pena de se tentar tampar o sol com a peneira, 
que além das normas legais que regem a disciplina carcerária, há as 
“regras marginais”, estabelecidas entre a população penitenciária, muitas 
vezes em conflito com aquelas, mas das quais nem sempre é possível se 
desvencilhar. [A153] 

 

Muitos magistrados, no entanto, argumentando com a função ressocializadora da 

pena, inseriram o livramento condicional no sistema progressivo de pena, como se fosse 

um regime prisional, com isso dificultando a concessão do benefício: 

 

Apesar de o paciente preencher o requisito objetivo, ostentar bom 
comportamento carcerário e méritos consignados no exame 
criminológico, o deferimento do livramento condicional, no presente 
caso, é medida prematura diante das condições subjetivas do sentenciado. 
Fábio demonstrou não estar apto ao gozo de benefício tão amplo, 
porquanto beneficiado anteriormente, com progressão ao regime aberto, 
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de porte de arma (em 
11.10.2007). 
Observa-se, no caso em apreço, há necessidade de reintrodução gradativa 
do sentenciado à sociedade, para garantir que irá absorver a terapia penal. 
Destarte, antes de o sentenciado ser colocado em liberdade, deverá passar 
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pelo regime intermediário, como condição ao benefício do livramento 
condicional, e para ter oportunidade de demonstrar que se encontra apto a 
retornar ao convido social. 
Assim, no meu sentir, é o caso de promovê-lo ao regime prisional 
semiaberto. [A31] 

 

Outrossim, embora não se desconheça que para parte da doutrina e da 
jurisprudência, o livramento condicional não integra o sistema 
progressivo, não se pode negar que se trata de benesse muito mais ampla 
do que eventual progressão de regime, constituindo, assim, hipótese de 
verdadeira liberdade, razão pela qual há aspectos subjetivos que devem 
ser observados na avaliação do mérito, mormente porque o sentenciado 
obteve a progressão ao regime intermediário há menos de um ano, isto é, 
em 15.12.2011. 
Nesse passo, em que pese a existência de respeitável corrente em sentido 
contrário, não há se cogitar de concessão da benesse – que, no caso, se 
daria, verdadeiramente, per saltum – a condenado recentemente 
agraciado com a progressão ao regime intermediário, pois, como 
mencionou o juízo a quo, não se sabe se já absorveu a terapia penal 
necessária à obtenção de liberdade, nem se reúne condições favoráveis 
para obtê-la, de pronto, com projeção de juízo razoavelmente seguro 
quanto ao não retorno à delinquência e ao cabal cumprimento da pena, 
máxime porque, conforme mencionado alhures, cometeu falta disciplinar, 
evidenciando seu descompromisso com as regras que lhe foram impostas, 
sem se olvidar, ainda, que descumpriu os requisitos exigidos no artigo 83, 
do Código Penal, em especial os do inciso III, porquanto não comprovou 
o comportamento satisfatório durante a execução da pena – perpetrou 
falta disciplinar, repita-se – e, ainda, não comprovou bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído. 
[...] 
Assim, a r. decisão recorrida não comporta reparo, pois não há como 
desconsiderar que o agravante revelou não possuir, ainda, o grau de 
responsabilidade exigido, na espécie, porquanto poderá repetir as práticas 
de indisciplina e descaso com o processo de ressocialização, razão pela 
qual deverá ser melhor observado no regime que se encontra 
(semiaberto), pois sinaliza ser pessoa com desajuste de personalidade, 
não merecendo, ainda, a concessão do livramento condicional, que se 
reveste de inegável amplitude, sobretudo sem submetê-lo a exame 
criminológico. [A113] 
 

O livramento condicional é, dentro do sistema progressivo de execução 
de penas, o mais brando dos regimes, o mais flexível e consequentemente 
o de menor fiscalização e, por isso, para a sua concessão especialmente 
no caso em concreto, por se tratar de condenado reincidente, com 
inúmeras condenações em crimes dolosos - há a necessidade de o 
Agravante comprovar rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem 
como a cessação de periculosidade, e principalmente o necessário 
amadurecimento da personalidade, com provas de assimilação efetiva da 
terapêutica penal de ressocialização e empenho no propósito de radical 
mudança de vida para não mais delinquir. 
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma 
antecipação provisória da liberdade do condenado como forma de 
estímulo à sua regeneração, mediante satisfação de requisitos subjetivo e 
objetivo, e, considerando-se a função ontológica da pena (punitiva e 
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intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de 
individualização e progressividade das penas, representa a última etapa 
de um gradativo processo de reforma do criminoso. Deve, assim, ser 
concedido àquele que demonstra, de forma inequívoca, real merecimento 
para o retorno ao convívio social. 
Basta isso para se ter como correto o indeferimento do instituto ao 
Agravante, independentemente de outros argumentos. [A191] 
 

Importa dizer que o benefício de livramento condicional representa a 
última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo prisional e 
tem o escopo de diminuir os efeitos negativos da prisão e facilitar a 
reinserção social do condenado, antecipando-lhe a liberdade se forem 
demonstradas boas condições de ressocialização e desde que seja 
cumprida determinada fração da pena.  
Entretanto, pelo fato de se tratar do benefício mais amplo da execução 
penal, a lei exigiu mais para a sua aplicação, dando ao juiz o dever de 
analisar as condições pessoais do réu e, a partir delas, emitir um juízo 
hipotético sobre o afastamento da reincidência deste, ou seja, o 
magistrado presume se o sentenciado voltará ou não a delinquir. 
Deveras, a teor do art. 83, parágrafo único, do CP, para o condenado por 
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a 
concessão do livramento condicional fica subordinada à constatação de 
condições pessoais que façam presumir que o liberado não volte a 
delinqüir. 
Não se nega a dificuldade de se auferir as condições pessoais do 
sentenciado quanto à sua capacidade de ressocialização, pois a 
constatação de que o réu não voltará a delinqüir é repita-se um juízo 
desprovido de certeza. 
No entanto, não se pode olvidar que esta é uma medida que, 
compatibilizada com o direito de liberdade do condenado e aliada ao 
caráter preventivo e ressocializador da pena, visa à proteção da segurança 
social. 
A passagem por regimes intermediários antes da concessão do livramento 
condicional não é obrigatória, no entanto, quando ocorre, pode-se avaliar 
a ressocialização do sentenciado e o comportamento em um regime 
menos rigoroso. 
No caso em tela, a presunção de que o condenado não voltará a delinquir 
é negativa, eis que, durante o gozo do regime semiaberto, praticou falta 
grave, fato este que fulmina a certeza de que ele não praticaria novo 
crime durante o período de prova a que estaria submetido no livramento 
condicional. 
Há que se dar relevância ao fato de o livramento condicional ser o 
benefício mais amplo da execução penal e que, por se tratar da benesse 
que enseja maior contato do preso com a sociedade, sua concessão deve 
decorrer de redobrada cautela. 
Assim, cautelosa há de ser a concessão do livramento condicional a 
quem, pouco após o pleito, não demonstrou conduta compatível para a 
benesse, motivo pelo qual, por ora, esta é prematura. [A298] 

 

A função ressocializadora, juntamente com o sistema progressivo, nesses casos, é 

utilizada para a denegação do benefício, principalmente com o argumento de que é 

necessário antes passar pelo regime semiaberto, para que a reinserção do sentenciado seja 
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gradual. Com isso, contorna-se a supracitada Súmula n. 411 do STJ, que permite ao 

apenado em regime fechado usufruir do livramento condicional, mesmo quando não faria 

jus à progressão ao regime semiaberto. 

Assim, esses acórdãos não negam que o requisito objetivo está preenchido, mas 

focam nos argumentos relativos ao requisito subjetivo e à necessidade de gradual 

reinserção social, instrumentalizando a função ressocializadora e a progressão de regime 

para a denegação do benefício.  

Essas decisões, como pode ser observado das acima transcritas, focam no grau de 

liberdade proporcionado pelo livramento condicional, comparando-o com os regimes 

prisionais, mas ignoram aspectos específicos e mais árduos desse benefício, principalmente 

com relação às causas de revogação. 

Conforme exposto no Capítulo 1, são causas para revogação obrigatória, nos termos 

do artigo 86, I e II, do Código Penal, a condenação definitiva do liberado, a pena privativa 

de liberdade, por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior. A 

revogação facultativa se dá, de acordo com o artigo 87 do Código Penal, quando o liberado 

descumprir as obrigações do livramento condicional a ele impostas ou for condenado por 

crime ou contravenção, a pena não privativa de liberdade. 

No caso de condenação por crime cometido durante o seu período de prova, não se 

computa na pena o tempo em que esteve solto, mesmo sendo submetido a diversas 

restrições, além de não poder mais ser concedido o livramento condicional com relação à 

mesma pena337. Esse é o mesmo efeito para os casos de revogação por descumprimento das 

obrigações impostas. Somente será computado o tempo cumprido em período de prova 

quando a condenação do sentenciado for referente a crime anterior, quando as penas serão 

somadas, inclusive para o cálculo de novo benefício.338 

Dessa forma, não apenas os requisitos do livramento condicional são diferentes 

daqueles previstos para a progressão de regime, mas também são diferentes os efeitos de 

eventual descumprimento das regras do benefício concedido, não havendo como se 
                                                           
337 Artigo 88 do Código Penal: Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, 
salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta 
na pena o tempo em que esteve solto o condenado; Artigos 141 e 142 da Lei de Execução Penal: Art. 141. Se 
a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de 
cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do 
tempo das 2 (duas) penas; Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o 
tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. 
338 BITTENCOURT, Ila Barbosa. A Instituição do Livramento Condicional. In: SILVA, Marco Antonio 
Marques da (coord.). Processo Penal e Garantias Constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 337. 
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comparar e confundir ambos os institutos, como ocorre nos casos em que o livramento 

condicional é considerado regime ou quando é denegado sob o pretexto de gradual 

reinserção ou necessidade de vivenciar o regime intermediário. 

Essa crítica é feita no seguinte acórdão: 

 

O pedido de livramento condicional, porém, foi indeferido sob alegação 
de que deve passar primeiramente pelo regime intermediário como prova 
de que irá absorver a terapia penal. 
Porém, sem razão tal fundamento. Não há base legal para a vinculação 
efetuada pelo Magistrado. 
Nada há nada no ordenamento jurídico que impeça a concessão de 
progressão de regime concomitantemente ao livramento condicional. São 
figuras distintas. 
Não pode o juízo da execução criminal exigir requisito não previsto em 
lei. Não se pode negar ao reeducando o direito legalmente previsto, que 
no caso é o da liberdade condicional, sob fundamento de que é ele, 
reeducando, quem deve provar que irá absorver a “terapia penal”, para 
posteriormente, fazer jus a imediato livramento. [A285] 

 

A violação à Súmula n. 441, ainda, pode vir de forma expressa, com fundamento na 

necessidade de demonstração de mérito por parte do sentenciado, no regime progressivo, e 

em decorrência da função ressocializadora. Há, ainda, na segunda decisão abaixo 

transcrita, explícita confusão entre livramento condicional e progressão de regime: 

 

Porém, o entendimento deste relator é de que o cometimento da falta 
grave interrompe, sim, o lapso temporal para obtenção de quaisquer 
benefícios. 
Ora, para o deferimento do benefício, o sentenciado deve, além de reunir 
mérito para tanto, deve preencher o lapso temporal exigido. 
Devemos lembrar que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade 
de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e 
adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser 
beneficiado com o livramento condicional. 
Evidente, deste modo, que o cometimento de falta disciplinar de natureza 
grave interfere na concessão dos benefícios previstos no sistema prisional 
brasileiro. 
Seria contra-senso considerar que um sentenciado que pratica diversas 
faltas disciplinares no decorrer do cumprimento de sua pena, possua 
mérito para receber algum benefício e não acarrete qualquer 
conseqüência, em razão disso. 
Anoto que a Lei de Execução Penal não é norma penal em branco, 
tampouco tipo penal aberto, visto que não prevê penas em seu texto e sim 
dispõe de que forma estas devem ser executadas. 
Conseqüentemente, as infrações disciplinares nela consignadas não têm 
caráter penal; visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios 
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para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a 
permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como 
auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado, 
fundamental no regime progressivo de cumprimento de penas. 
Assim, as faltas disciplinares não constituem penas acessórias. Em 
verdade, são mecanismos que o Juiz da Execução Penal pode usar, 
quando necessário e com a devida fundamentação constitucionalmente 
prevista, no intuito de evitar o descontrole estatal sobre o sentenciado. 
Afora isto, não se pode esquecer do aspecto de conscientização dos réus 
de que o cumprimento da pena é feito sob regras e que estes devem reunir 
mérito durante o curso de suas condenações para poderem usufruir os 
benefícios igualmente previstos na Lei de Execução Penal e na legislação 
extravagante. 
Não foi isto que a sentenciado fez. Pelo contrário, agrediu uma pessoa 
durante o cumprimento de sua pena, constituindo, assim, falta grave. 
Saliente-se que antes disso, a agravante registra, ainda, mais duas faltas 
leves, três médias e duas graves, no decorrer de sua vida carcerária, 
revelando assim sua personalidade não ajustada à sociedade, ao menos, 
por enquanto. 
Assim, diante do não preenchimento do requisito objetivo, ao agravante 
não é possível o deferimento de benefício, já que a agravante somente 
cumprirá metade de sua pena restante, após o cometimento da última falta 
grave, em 10/4/2013. [A54] 

 

Na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei de Execução Penal: “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”. 
Note-se que o artigo 112 é claro ao estabelecer que a passagem para 
regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de parte da pena no 
mais rigoroso que imediatamente o antecede. 
Ao conceder a liberdade condicional ao agravado, estar-se-ia 
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a 
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade 
por intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que se 
sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais 
rigoroso para o imediatamente seguinte, necessariamente menos rigoroso, 
onde, em cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes formas de 
coarctação da liberdade e de terapêutica prisional. 
No que tange à prática de falta grave e a interrupção do lapso temporal 
para concessão de benefícios, embora me perfilhasse à corrente que 
entende não ter a falta disciplinar de natureza grave o condão de 
interromper o interstício aquisitivo do livramento condicional, após 
aprofundada reflexão resolvi mudar meu posicionamento. 
Entender de modo diverso gera um contrassenso, pois beneficia 
indevidamente o sentenciado que não ostenta mérito para progredir ao 
regime menos gravoso a alcançar benesse mais ampla como a do 
livramento condicional. 
Não se ignora que com a edição da Súmula 441, o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça estabeleceu que: “A falta grave não interrompe o 
prazo para obtenção de livramento condicional”. Entretanto, não existe 
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imperatividade na sua adoção, por não se tratar de Súmula Vinculante. 
Assim, como o agravante praticou falta disciplinar em 28/01/2010, 
patente que, ao tempo em que proferida a decisão (16/05/2012), o cativo 
não preenchia sequer o requisito objetivo, que se dará efetivamente em 
15/08/2014 (fls. 109). [A114] 

 

Vislumbrou-se, ainda, casos em que foi adotado um entendimento que seria um 

meio termo entre as duas correntes. De acordo com essa linha, seria necessário que o 

sentenciado vivenciasse o regime semiaberto antes de obter o livramento condicional, mas 

não haveria a necessidade de cumprir um determinado lapso temporal nessa etapa 

intermediária: 

 

No caso dos autos, porém, a realização do exame criminológico mostra-
se desnecessária, assim como a obtenção do regime prisional menos 
gravoso, em relação ao qual ainda não cumpriu o requisito objetivo, em 
atenção aos elementos que compõem seu processo de ressocialização, 
predominantemente favoráveis. 
Observo que o benefício do livramento condicional difere 
significativamente da progressão ao regime intermediário de 
cumprimento de pena. No primeiro, embora não esteja recolhido à prisão 
por parte do tempo, o sentenciado ainda se sujeita à observação constante 
do Estado; no segundo, há um voto maior de confiança porque o apenado 
está efetivamente solto. Daí se pode deduzir que a demonstração do 
mérito para obtenção de um ou outro benefício não pode ser realizada 
exatamente da mesma maneira. 
Entendo que se deve observar o comportamento do agravante no 
cumprimento da pena em regime semiaberto antes de lhe propiciar um 
benefício tão amplo quanto o livramento condicional. Desta maneira 
poderá ser posta à prova a absorção da terapêutica penal pelo 
sentenciado, com a sua reinserção na vida em sociedade de maneira 
gradativa. 
Nestes termos, é certo que o agravante, beneficiado anteriormente com o 
regime intermediário, regrediu pela prática de falta grave e só 
recentemente obteve nova progressão. Mas isso não significa que se deva 
desprezar todo o relevante esforço por ele exercido conforme se extrai de 
elementos bastante significativos: frequentemente exerce atividades 
laborterápicas e concluiu o ensino fundamental e o médio, além de estudo 
profissionalizante como instalador hidráulico durante o cumprimento da 
pena (fls. 66/74). No mais, desde a última progressão, obtida há mais de 
um ano, vem cumprindo adequadamente as condições a ele impostas, 
tendo retornado em tempo oportuno ao estabelecimento prisional quando 
beneficiado com a saída temporária de natal, sem registros de outros 
incidentes de execução que maculem seu mérito. 
O requisito objetivo encontra-se cumprido desde 25 de junho de 2012 
(fls. 66), observado o lapso necessário pelo caráter hediondo do crime e 
os termos da Súmula n.º 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 
verbis: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento 
condicional. 
Considero presentes os requisitos objetivo e subjetivo e defiro o 
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livramento condicional ao agravante. [A244] 
 

Entender que o sentenciado deve passar pelo regime semiaberto antes de ter direito 

ao livramento condicional, no entanto, não apenas não encontra respaldo legal, como não 

pode ser sustentado pela natureza dos institutos, que não se confundem. A adoção dessa 

linha de entendimento, ademais, pode tornar o livramento condicional obsoleto, uma vez 

que o regime aberto, na atual realidade carcerária brasileira, é mais vantajoso para o 

sentenciado, que cumprirá pena em sua casa, com restrições como as do livramento 

condicional, e estará em cumprimento de pena e não em período de prova. 

De mais a mais, vale notar que, ao contrário do que ocorre com a progressão de 

regime, para a qual os requisitos são objetivamente aferíveis, os requisitos legais para o 

livramento condicional estão repletos de subjetividades, principalmente no parágrafo único 

do artigo 83, que determina que a concessão do livramento condicional, em casos de 

condenados por crimes dolosos cometidos mediante violência ou grave ameaça, ficará 

condicionada “à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não 

voltará a delinquir”. 

Exemplo: 

 

Pois, bem. Quanto ao livramento condicional, tem-se que, para a 
colocação do reeducando novamente no convívio social, ainda que 
condicionalmente, haveria de estarem preenchidas todas as exigências 
indicadas no artigo 83 do CP, quais sejam: cumprimento de mais de 1/3 
da pena se o condenado não for reincidente, ou mais da metade se for 
reincidente em crime doloso; comprovação do comportamento carcerário 
satisfatório, desempenho satisfatório na execução dos trabalhos confiados 
e capacidade laborativa para prover a própria subsistência de maneira 
honesta, reparação do dano, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo 
e cumprimento de mais de 2/3 da pena nos casos de crime hediondo. 
No caso em tela, efetivamente, não se verifica o preenchimento do 
requisito subjetivo. 
[...] 
Cumpre salientar que o registro de falta grave representa sinal de 
comportamento carcerário insatisfatório, o que desautoriza a concessão 
do livramento condicional. 
Neste particular, o parágrafo único do art. 83 do CP, prevê: 
‘Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também 
subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir 
que o liberado não voltará a delinqüir’. 
Assim, tem-se como indispensável a comprovação de que o reeducando 
teve comportamento satisfatório durante a execução da pena. 
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: 
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‘Por força do disposto no art. 83, I-IV, e parágrafo único do CP, para a 

concessão do livramento condicional não basta o simples cumprimento 

de mais de 1/3 ou de metade da pena. Necessários e imprescindíveis a 
comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da 
pena, o bom desempenho no trabalho no presídio e, ainda, a aptidão 
para prover a própria subsistência” RT 624/302. Ainda neste sentido: 
“Livramento condicional Benefício pleiteado por sentenciado que 

preenche apenas o requisito temporal Inadmissibilidade Necessidade da 
observância de aspecto subjetivo, no que tange à cessação da 
periculosidade do agente Benesse que deve ser compreendida não como 

bônus, mas como instrumento de ressocialização. O livramento 
condicional somente será concedido se o criminoso apresentar índice 

suficiente de regeneração, de reajustamento social, visto que a ‘fictio 
juris’ não é bônus, mas um instrumento de ressocialização, não 
bastando o preenchimento de requisito temporal para sua concessão; 

imprescindível, também, que o aspecto subjetivo seja observado, no que 
tange à cessação da periculosidade do agente, o que não é perceptível 

naquele que, em avaliação social a que é submetido, não assume a 
responsabilidade do delito praticado, apresenta sérias dificuldades 
internas e valores confusos, mostrando-se carente de orientação 

adequada para reestruturar-se em moldes coerentes ao convício social, 
elementos estes que se apresentam somados a uma maneira fria, não 

sentimental e intelectualizada de abandonar as situações’ - RT 
778/577. (CÓDIGO PENAL INTERPRETADO 6ª EDIÇÃO JULIO 
FABBRINI MIRABETE REANTO N FABBRINI pág. 679). 
Deste modo, verifica-se que o requisito subjetivo não restou cumprido, 
mostrando-se prematuro o retorno do sentenciado ao convívio social, não 
podendo ao agravante ser deferido o benefício do livramento condicional. 
O interesse social deve, assim, sobrepor-se ao interesse pessoal do 
sentenciado. 
Em face do expendido, não há que se falar em concessão de livramento 
condicional. [A82] 

 

Assim, expressamente permite a exigência do prognóstico de reincidência, o que 

leva aos julgamentos morais por parte do magistrado, concedendo ao julgador um espaço 

para arbitrariedades. Por isso, deve esse dispositivo ser reinterpretado à luz dos princípios 

constitucionais, de limitação do poder punitivo e vedação à ingerência estatal na 

individualidade do sentenciado. 

Deve-se, assim, conferir ao livramento condicional a mesma mudança efetuada na 

Lei de Execução Penal, ou seja, no sentido de que “condições pessoais” se limitam ao 

atestado de bom comportamento carcerário, não podendo a “presunção de que não voltará 

a delinquir” abrir espaço para juízos subjetivos que jamais encontrarão meios concretos de 

serem aferidos. 

KARAM, em artigo crítico à disciplina do livramento condicional, afirma que: 
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O campo abstrato, onde definidas as condutas criminalizadas e as penas a 
elas cominadas (a previsão legal) relaciona-se com o princípio da 
legalidade, em sua função de garantia penal, assim se permitindo ao 
indivíduo conhecer a dimensão do desvalor dado pelo legislador a cada 
uma das condutas que criminaliza e assim sendo estabelecidos limites a 
que se subordina a atuação do poder do Estado de punir. Aí, esgota-se a 
função dos marcos penais abstratamente estabelecidos, no que constitui o 
que se chama de criminalização primária. 
Em todo o processo de criminalização secundária, em que o poder 
punitivo atua através da imposição e da execução da pena, somente 
poderá operar a pena concretamente imposta ao individualizado 
reponsável pela conduta penalmente ilícita (isto é, ao autor da infração 
penal concretamente praticada), dada pela medida de sua culpabilidade, 
pois, somente assim estarão sendo observados o sentido e a essência do 
princípio individualizador. A criminalização secundária, como decorre de 
tal princípio, é sempre a criminalização de uma pessoa, que realizou uma 
conduta particularizada. Nesta etapa, generalidades e abstrações não têm 
mais lugar.339 

 

Dentre as inúmeras críticas feitas pela autora, está a de que esta previsão legal abre 

espaço para que os magistrados continuem realizando o exame criminológico e fere os 

princípios da legalidade, taxatividade e culpabilidade, devendo ser reinterpretada de acordo 

com a Lei n. 10.792/2003, restringindo o requisito subjetivo ao atestado de bom 

comportamento carcerário.340 

 

4.3 Exame Criminológico 

 

O exame criminológico deve ser analisado em duas dimensões: quanto à sua 

necessidade e como o seu resultado é utilizado. 

 

4.3.1 A realização do exame criminológico 

 

No que tange à sua necessidade, pode-se delimitar três correntes diferentes. A 

primeira tende a afastar a necessidade do exame criminológico, atendo-se aos critérios 

                                                           
339 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 155-156. 
340 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 167-172. 
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previstos em lei, enquanto uma segunda corrente entende que ele é ainda imprescindível 

para aferir o requisito subjetivo para o benefício e, ainda, a terceira, que entende deve ser 

ele realizado somente quando há fundada necessidade. 

Quase todos os acórdãos, quando abordam esse assunto, desenvolvem seus 

argumentos no sentido de que agora é facultado ao juiz decidir quando o exame 

criminológico é necessário, com fundamento nas decisões e súmulas dos Tribunais 

Superiores. No entanto, o desenvolvimento dos argumentos e os desfechos das decisões 

permitem identificar as três tendências acima expostas. 

A desnecessidade do exame criminológico como regra geral pode ser verificado nos 

acórdãos que adotam como linha norteadora o princípio da legalidade, aplicando os 

critérios previstos em lei, como foi exposto acima. 

Por outro lado, como exemplos do exame criminológico sendo ainda necessário 

para se aferir o requisito subjetivo341, expressa ou implicitamente, pode-se citar: 

 

O exame criminológico, a despeito dos argumentos lançados pela 
respeitável Defensora, constitui o único meio de se aferir a viabilidade de 

                                                           
341 Em alguns casos, o magistrado pode até expressar sua opinião acerca do exame criminológico, deixando 
claras suas convicções pessoais, mas se limita com base no princípio da legalidade: “Existem, não se pode 
negar, sentenciados cujos crimes cometidos, quer pela violência empregada, quer pela reiteração das 
condutas, revelam personalidades perigosas e corrompidas, de sorte que jamais deveriam sair do regime mais 
severo de cumprimento de pena sem antes passar por um rigoroso exame criminológico, contendo síntese 
conclusiva quanto à compreensão da dinâmica do ato delituoso, distúrbio da personalidade, periculosidade, 
adaptabilidade e recuperabilidade, fundada no estudo e observação do nível mental do examinando, dos 
traços básicos de sua personalidade, dos meios de contenção e do aproveitamento de medidas reeducativas, 
sem perder de vista a análise quanto à agressividade no seu duplo aspecto: potencial e controle. Sucede que 
uma coisa é o ideal e outra, bem diferente, é a realidade. Justo ou injusto, certo ou errado, a verdade é que o 
legislador, conquanto ciente e consciente da importância do exame criminológico para a aferição do mérito 
do condenado, simplesmente aboliu a obrigatoriedade da sua realização quando revogou, com a Lei n° 
10.792/03, o parágrafo único do art. 112, da Lei da Execução Penal. Nessa situação concreta e inexistente 
lacuna na lei que justifique esforço interpretativo para a sua complementação ou integração com outras 
normas, forçoso é aplicar o brocardo segundo o qual: interpretatio cessai in claris. Afinal, como disse o 
insuperável Nelson Hungria, ‘...não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas um 
revelador de todo o possível direito que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da 
imperfeição da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei. Notadamente em matéria penal (...) 
tem de aplicar o direito positivo, o direito expresso ou latente nas leis, e não o direito idealmente concebido 
(...). Pode e deve humanizar a regra genérica da lei em face dos casos concretos de feição especial, ou 
procurar revelar o que a letra concisa da lei não pôde ou não soube dizer claramente; mas isso dentro da 
própria latitude do sentido ou escopo dos textos, e nunca ao arrepio deles, ou substituindo-os pelo que 
arbitrariamente entende que devia ter sido escrito, segundo a sua ideologia pessoal’ (Comentários ao Código 
Penal. Tomo I, vol. I, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 88). [...] Como se vê, a lei dispensou o exame 
criminológico e o recorrente não justificou, com base em situação demonstrada e provada, a 
imprescindibilidade daquela prova ou de outra qualquer. Assim, como o culto Magistrado considerou, sem 
impugnação específica, a presença do requisito objetivo e, também em face do atestado fornecido pelo diretor 
do presídio, do requisito subjetivo, forçoso é manter a concessão do benefício, que servirá de estímulo a 
ressocialização, certo que, havendo motivo, a qualquer tempo poderá ser revogado.” [A302] 
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um prognóstico positivo para o gozo do regime intermediário, que conta 
com menor vigilância do Estado e, por isso, exige maiores provas de que 
o sentenciado está no caminho da ressocialização. 
[...] 
Ademais, os questionamentos acerca da demora e da ineficácia dos 
pareceres também não justificam a inaplicabilidade do exame, pois, 
repisando, trata-se da única via de aferição do merecimento do 
sentenciado, de sorte que extirpá-la consistiria em desserviço à segurança 
da sociedade, automatizando o sistema de progressão de pena. [A70] 
 

No que toca ao requisito subjetivo, entretanto, imperiosa a realização do 
exame criminológico no presente caso. Senão, vejamos. A Lei n.º 
10.792/03 não eliminou a exigência do referido exame para concessão da 
progressão prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula 
Vinculante n.º 26, a seguir transcrita: 
[...] 
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a obrigatoriedade do exame 
criminológico, verifica-se que o verdadeiro intuito da alteração legislativa 
não foi o de dispensar referida perícia; providência que era, e continua 
sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade do apenado. 
Deste modo, em determinados casos, a simples apresentação de um 
atestado de bom comportamento pelo Diretor do estabelecimento 
prisional não garante o direito do sentenciado ser promovido a regime 
menos restritivo, pois o bom comportamento a que alude a nova redação 
do art. 112, da Lei de Execução Penal, pressupõe avaliação mais 
individualizada das condições pessoais do condenado, abrangendo, além 
da constatação de sua adaptação às regras do regime carcerário em que se 
encontra, um juízo acerca da conveniência de se transferir o apenado a 
um regime menos gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos 
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do exame 
criminológico. [A171] 
 

Por outro lado, ainda que nesse momento o condenado preenchesse o 
requisito objetivo, verifico que Weverson não foi submetido ao exame 
criminológico, perícia necessária para avaliar se o sentenciado preenche 
os requisitos subjetivos mínimos para concessão do benefício almejado, 
especialmente quando se está diante de indivíduo, reincidente, pois 
anteriormente condenado por crime de roubo, delito que envolve 
violência e grave ameaça à pessoa e, atualmente condenado à pena total 
de 05 (cinco) anos de reclusão, por tráfico de drogas, repita-se, crime 
equiparado ao hediondo. 
[...] 
Portanto, no caso em tela, o atestado de boa conduta carcerária, por si só, 
não é suficiente para revelar aptidão do reeducando para vivenciar regime 
menos severo, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se 
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela 
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. 
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na 
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso 
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está 
interessado em não sofrer punições.” 
[...] 
Nesse diapasão, em que pese à alteração do artigo 112 da Lei de 
Execução Penal, que dispensou a exigência da realização de exame 
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criminológico, é certo que essa perícia continua constituindo instrumento 
hábil para a formação da convicção do juiz, na medida em que permite a 
ele avaliar com maior profundidade se o condenado de fato reúne méritos 
para a concessão de benefícios.  [A94] 

 

Como se pode perceber do último exemplo colacionado, a prisionização também 

pode servir como fundamento para a determinação do exame criminológico, na linha de 

entendimento de que este é necessário para aferir o requisito subjetivo: 

 

Com efeito, a grande dificuldade de se ressocializar o delinquente é de 
ordem prática, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se 
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Se aprendizado nesse 
mundo novo e peculiar é estimulado pela necessidade de se manter vivo 
e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo 
ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para 
viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras 
disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. 
Assim, um observador desprevenido pode supor que um preso de bom 
comportamento é um homem regenerado, quando o que se dá é algo 
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem prisonizado”, 
conforme a lição de MANOEL PEDRO PIMENTEL, citado por 
RENATO MARCÃO (in “Curso de Execução Penal”, Saraiva, 2007, 
página 120). 
Consequentemente, o exame criminológico configura-se como a única 
forma segura de se apreciar se o sentenciado reúne, ou não, mérito para 
conseguir a progressão de regime de cumprimento de pena, até porque 
“os conceitos de mérito e demérito são fluidos e profundamente 
impregnados de subjetivismo”, no dizer de PAULO JOSÉ DA COSTA 
JR. (in “Comentários ao Código Penal”, Saraiva, 2002, página 147), 
mormente quando se está diante de indivíduo que praticou homicídio 
duplamente qualificado e ainda tem longa pena a cumprir. 
Assim, ao meu ver, continua sendo necessária a realização do exame 
criminológico, mesmo após o advento da Lei nº 10.792/03 -, para que se 
possa apreciar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para 
conseguir progressão de regime de cumprimento de pena. 
Realmente, tenho que a mudança do artigo 6º da Lei de Execução Penal, 
efetivada pela Lei nº 10.792/03, limitou-se à redação do dispositivo. Em 
suma, trata-se de um problema de forma, não de fundo, ou seja, mudou a 
letra da Lei, não o seu espírito. [A130] 

 

O comportamento do sentenciado não basta nesses casos, ou seu histórico prisional, 

devendo haver o exame criminológico, que avalia a sua personalidade, periculosidade, 

histórico familiar, se houve “absorção da terapêutica prisional” etc. 

Fica claro que esse é o critério extralegal mais importante, pois dialoga com outros 

critérios extralegais utilizados pelos magistrados para verificar a ressocialização do 
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sentenciado – quando o entendimento é no sentido de que essa finalidade implica a 

interferência nas subjetividades do sentenciado –, servindo, ainda, para conferir à decisão 

judicial ares de cientificidade. 

Por fim, o entendimento mais recorrente foi o de que o exame criminológico pode 

ser determinado pelo magistrado quando entender necessário no caso concreto. No entanto, 

os fundamentos utilizados para a necessidade no caso concreto são, geralmente, genéricos 

e abstratos, não delimitando de fato seu conteúdo ou contribuindo para uma construção 

jurisprudencial sobre os casos em que caberia a realização do exame criminológico. 

Dessa forma, a necessidade do exame criminológico no caso concreto pode ser 

fundamentada na periculosidade do sentenciado, sua personalidade, na incerteza quanto ao 

merecimento ao benefício com base no cometimento de faltas, na gravidade do delito, 

reincidência, ou, ainda, na necessidade de individualização da pena. Exemplificadamente: 

 

De outra parte, vale ressaltar que o agravante cumpre longa pena pela 
prática de tentativa de homicídio doloso e furto qualificado, cujo 
vencimento está previsto somente para o dia 23.06.2018, o que, por si só, 
demonstra a sua personalidade deformada, voltada para a criminalidade 
violenta, motivo pelo qual era mesmo imperativa a realização do exame 
criminológico. [A136] 

 

Cumpre ressaltar que, na verdade, a nova redação dos artigos 6º e 112 da 
Lei de Execução Penal permite concluir que o exame criminológico não 
mais é obrigatório, mas não foi abolido do universo jurídico brasileiro, 
facultando-se ao juiz da execução determiná-lo, sempre que entenda 
necessário para melhor aferir as condições pessoais do reeducando. E 
certamente foi diante de tais relevantes peculiaridades que o ilustre 
Magistrado das Execuções Criminais determinou a submissão do 
agravante a exame. [A184] 
 

Necessária, portanto, a cassação da r. Decisão recorrida a fim de que ao 
menos seja o sentenciado submetido a exame criminológico (já que autor 
de crime violento), para a constatação de sua real aptidão para o regime 
intermediário. 
Como é cediço, a diligência em testilha não foi abolida do Sistema das 
Execuções Penais, tendo inclusive o Superior Tribunal de Justiça editado 
a Súmula n° 439 consolidando de uma vez por todas a orientação acima 
preconizada. 
No caso em tela, "concessa venia" do entendimento preconizado pela 
culta Juíza de Direito, o exame do preenchimento do requisito de ordem 
subjetiva não se deu de modo adequado às especificidades da situação 
concreta. 
Afigura-se temerária a análise do mérito do sentenciado da forma como 
ocorreu, de modo superficial, ou seja, sem a realização do exame 
criminológico. As peculiaridades do caso vertente revelam ser 
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imprescindível a diligência em testilha para a adequada aferição das 
condições subjetivas do sentenciado, mostrando-se insuficiente, no 
momento, o simples atestado de boa conduta encartado nos autos. 
Como se sabe, em determinados casos, o atestado de boa conduta emitido 
pela Diretoria do Presídio não tem o condão, por si só, de fazer concluir 
pela aptidão do sentenciado para a concessão de benefícios. Não obstante 
a Lei n° 10.792, de 2003, consoante já ressaltado "ab initio", tenha 
alterado a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, suprimindo a 
necessidade de realização do exame criminológico para a progressão de 
regime, não se pode concluir, a partir disto, que a alteração de regime de 
cumprimento de pena possa ser feita sem a consideração das condições 
subjetivas do preso. 
Todos conhecem os motivos de ordem prática que nortearam a reforma da 
Lei de Execuções Penais. A histórica insuficiência de investimentos do 
Poder Executivo no sistema penitenciário gerou a superlotação dos 
presídios e a completa carência de vagas para o recebimento de novos 
condenados.  
Tentou-se buscar solução justamente na criação de facilidades para a 
progressão cega de sentenciados como se, na concepção medieval de 
Maquiavel, os fins justificassem os meios. 
Mas a alteração pontual da Lei de Execuções Penais não surtiu o efeito 
desejado. 
Não são poucas as razões que conduzem a este entendimento. A pena, no 
sistema jurídico vigente, tem caráter retributivo, mas também 
ressocializador. Por conseguinte, para a progressão de regime não basta o 
cumprimento de certo percentual da reprimenda, acompanhado de bom 
comportamento carcerário. 
Comportar-se adequadamente é dever do preso (artigo 39 da LEP). É 
preciso aferir se o sentenciado, de fato, mostra-se preparado para retornar 
ao convívio social. Do contrário, estar-se-ia estabelecendo verdadeiro 
retrocesso, com o deliberado abandono, pelo Estado, de seus propósitos 
de recuperação do criminoso. 
Enfim, todos esses argumentos se prestam apenas para reforçar a 
conclusão de que a análise judicial dos pedidos de progressão não pode 
estar adstrita a um critério aritmético, somado a um atestado 
administrativo. 
Como é cediço, na valoração das provas e no exame das pretensões 
vigora o princípio do livre convencimento do juiz, que não é mero 
chancelador ou homologador de situações atestadas ou certificadas por 
terceiros. 
Assim, em casos como o que ora se analisa, diante da natureza do delito 
perpetrado pelo sentenciado, a exigir um exame mais aprofundado de sua 
aptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando, o julgador 
não só pode como deve determinar a realização do exame criminológico. 
A providência em questão constitui o único meio de se aferir a 
viabilidade de um prognóstico positivo para o gozo do benefício do 
regime aberto, cuja ausência de vigilância do Estado, por certo, exige 
maiores provas de que o sentenciado está no caminho da ressocialização. 
À luz do expendido é de se cassar a respeitável Decisão do MM. Juízo de 
Primeiro Grau que deferiu a progressão de regime. [A186] 
 

Entretanto, à luz do princípio constitucional de individualização das 
penas, que também orientou o legislador infraconstitucional ao editar a 
mencionada lei, não se poderia negar ao Juiz das Execuções Criminais, 
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no exercício da função jurisdicional, a aferição do mérito do sentenciado, 
caso a caso. Para tanto, há a possibilidade de determinação de diligências 
neste sentido, entre os quais a realização de exame criminológico, desde 
que atendido o princípio do livre convencimento motivado. [A226] 
 

É certo que, com as alterações trazidas pela Lei 10.792/03 ao artigo 112 
da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito 
obrigatório para fins de progressão de regime. A nova redação do referido 
artigo exige para a concessão da progressão um requisito objetivo o 
cumprimento de um sexto da pena e um requisito subjetivo a 
apresentação de atestado de boa conduta carcerária firmado pelo diretor 
do estabelecimento prisional. 
Todavia, a Lei de Execução Penal não exige, para a progressão, apenas o 
cumprimento de lapso temporal e bom comportamento carcerário. Não é 
bem assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional: ao transformar o juiz 
em mero “despachante”, que se limitaria a “carimbar” a decisão 
previamente tomada pela autoridade administrativa, estaria ela 
infringindo o princípio da individualização da pena e, principalmente, o 
art. 5.º, XXXV, pois subtrairia à apreciação do Poder Judiciária a 
possibilidade de ameaça ao direito do cidadão à segurança. E não se 
pense que se trata, este, de argumento especioso, meramente retórico; 
basta imaginar algumas das hipóteses possíveis para verificar sua 
relevância. 
De tal sorte, o que o art. 112 da Lei de Execução Penal diz é: se o lapso 
temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem 
suficientes para garantir dentro de limite de erro inerente a todas as 
decisões que o apenado está em condições de receber o benefício, nada 
mais é necessário; se não, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido 
(motivadamente, é claro), ou determinar diligências (exame 
criminológico, por exemplo).  
[...] 
O preso há de demonstrar que está em condições de conviver sob as 
regras, necessariamente menos rigorosas, do regime a que aspira. A 
quantidade da pena, a personalidade do agente e a natureza dos crimes 
demonstram que o tempo decorrido é pequeno, devendo ele permanecer 
ainda algum tempo em observação, antes de ser promovido a um regime 
em que a fuga é tão fácil que, no jargão penitenciário, nem é assim 
chamada, mas de “abandono”.  
O eminente Des. Souza Nery, no Agravo em Execução nº 834246-3/0, 
ressaltou que o simples atestado de boa conduta carcerária, não é 
suficiente para aferir o mérito de quem, pela violência do crime cometido, 
é presumivelmente perigoso. 
É certo que, embora a longa pena não constitua óbice legal à progressão, 
é inegável que a concessão do benefício representa sério risco à 
sociedade. Sabe-se que o regime semiaberto, se por um lado prepara o 
apenado para o retorno ao convívio social, por outro pode, se a 
permanência nele é muito prolongada, exacerbar as frustrações e levar à 
fuga, pela menor vigilância do regime intermediário. 
Os crimes pelos quais o agravado foi condenado demonstram que o mero 
atestado de bom comportamento é insuficiente para sua avaliação 
subjetiva. Assim, necessário, a meu ver, o exame criminológico, para 
melhor permitir a avaliação das condições subjetivas do recorrido. 
[A236] 
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A falta de fundamentação em uma necessidade concreta pode ser verificada 

também em casos nos quais o magistrado recomenda a realização de perícia para casos 

futuros: “Por derradeiro, não há falar em cassar a determinação constante da r. decisão de 

que expediente futuro de benefício já deverá ser instruído com a avaliação preconizada na 

Resolução SAP nº 88/2010” [A269]. Ou, ainda: 

 

Diante do quadro negativo sobre a personalidade do sentenciado, sua 
imaturidade emocional, comportamento prisional conturbado e, também, 
o número e circunstâncias dos crimes por ele praticados, deixo, desde já, 
a determinação de que para apreciação dos pedidos que envolvam sua 
progressão a regime mais brando, seja submetido a exame criminológico 
para aferição de seu mérito. [A390] 

 

Uma critica que se faz a esse fundamento é que o exame criminológico previsto em 

lei para a individualização da pena é o exame criminológico de entrada, que raramente é 

realizado, servindo também como parâmetro para os exames criminológicos futuros, sem o 

qual estas diagnósticos são praticamente inviabilizados.342 

Inclusive, houve crítica na própria jurisprudência acerca desse entendimento: 

 

Desnecessária ainda a realização de exame criminológico. 
A alteração do art. 112 da LEP pela Lei 10.792/03 não afrontou o 
princípio constitucional de individualização da pena, pois esta não se dá 
apenas no momento de apreciação de pedidos de benefícios pelo 
sentenciado, mas também e, principalmente, quando do início de 
cumprimento da pena, nos termos dos arts. 5º a 9º da Lei de Execução 
Penal, em nada alterados pela nova legislação. [A279] 

 

Por outro lado, houve casos em que o magistrado, apesar de confrontado 

diretamente com essa contradição, a ignorou: 

 

A combativa Defesa aponta a incoerência na requisição do mencionado 
exame criminológico, neste momento da execução penal, já que 
costumeiramente ignorado em sua fase inicial, quando da elaboração do 
perfil do sentenciado. Louvável seu questionamento, conquanto 
desprovido de efeito para a ocasião, vez que a mencionada irregularidade 
não tem o condão de justificar a total inaplicabilidade do exame. 
Anota-se, apenas, que tal irresignação pode – e deve – ser levada a juízo 

                                                           
342 Cf. SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 195-196.  
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em momento oportuno, qual seja, no início do cumprimento da pena, a 
fim de que seja resguardado o direito do apenado de ter a sua execução 
individualizada também neste momento e por essa via. [A70] 

 

Vale destacar, ainda, que, em alguns casos, o exame criminológico para concessão 

de benefícios é confundido com aquele que deveria ser realizado no início do cumprimento 

de pena, citando-se o artigo 8º da Lei de Execução Penal para reforçar o argumento de que 

o exame criminológico deve ser realizado com base na individualização da pena: 

 

Com efeito, prescreve o artigo 8º da Lei de Execução Penal que 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, facultando, pois, a realização do exame 
criminológico, na medida em que a Lei nº 10.792/03 suprimiu apenas a 
obrigatoriedade da prova pericial. [A136] 

 

A adoção de um desses fundamentos genéricos – periculosidade, personalidade, 

incerteza quanto ao merecimento ao benefício com base no cometimento de faltas, 

gravidade do delito, reincidência ou necessidade de individualização da pena – ou a 

combinação de diversos deles, variando de caso a caso, gera um espaço de 

discricionariedade do julgador que se confunde com arbitrariedade, pois se utiliza 

conceitos vagos que cabem em qualquer discurso que se queira adotar. 

Como doutrina utilizada para fundamentar tal entendimento, pode-se citar: 

 

Leciona Guilherme de Souza Nucci: 
"É sabido que a individualização tem três etapas: individualização 
legislativa, individualização judiciária e individualização executória (...) 
A terceira, destinada à execução penal, faz com que a pena amolde-se, ao 
longo do seu cumprimento, às necessidades de ressocialização do preso, 
conforme seu merecimento. Frise-se, pois, que tal processo, 
constitucionalmente idealizado, não foi alterado. O Código Penal, que 
não foi modificado, continua a mencionar, no art. 33, § 2o, que 'as penas 
privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, 
segundo o mérito do condenado...' Ora, como o juiz apura o mérito? De 
várias maneiras e uma delas era o parecer obrigatório da Comissão 
Técnica de Classificação. Eliminada essa obrigatoriedade, incluindo-se 
em seu lugar a indispensabilidade de atestado de boa conduta 
carcerária, fornecido pela direção do presídio, passa-se a exigir do juiz 
de execução penal maior liberdade em relação ao preso comum, isto é, 
no tocante àquele que não cometeu crime violento (violência física ou 
moral) contra a pessoa, de particular gravidade. Um autor de furtos, por 
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exemplo, pode progredir do regime fechado para o semi-aberto, bastando 
o atestado de boa conduta, se não houver outros dados negativos a seu 
respeito. Entretanto, o condenado por vários assaltos, em outro exemplo, 
ainda que tenha bom comportamento, pode despertar no magistrado a 
necessidade de realização do exame criminológico ou mesmo de ouvir a 
Comissão Técnica de Classificação para autorizar a progressão" (Leis 
penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos 
Tribunais, p. 526). [A353] 

 

Com relação à arbitrariedade por trás da realização do exame criminológico, pode-

se citar os dois acórdãos a seguir, nos quais fica claro que não há norma determinando as 

hipóteses de realização da perícia, ficando a cargo do juiz, livremente, decidir quando isso 

ocorrerá. Não apenas tais acórdãos reforçam a ideia de que o juiz detém o poder de decisão 

acerca da realização do exame criminológico, como também não delimitam ou 

racionalizam, em seu conteúdo, suas hipóteses, permanecendo indeterminadas: 

 

Primeiramente, é importante lembrar que o magistrado não se encontra 
adstrito ao declarado no atestado, podendo dele divergir, como no 
presente caso. 
Em segundo lugar, é certo que o artigo 112, da LEP, com a nova redação 
dada pela Lei nº 10.792/03, não fala mais que a decisão deverá ser 
precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame 
criminológico, quando necessário, como preceituava o antigo parágrafo 
único, do artigo 112, da Lei de Execução Penal. 
Contudo, não é menos certo que o novo texto do artigo 112, da LEP, 
assim reza: 
“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 ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 
vedam a progressão.” (grifo nosso) 
A frase “a ser determinada pelo juiz”, nada mais é do que um elemento 
subjetivo do tipo (se utilizando da técnica de interpretação da norma 
penal), pois o legislador ao inserir referida frase, que fica entre vírgulas, 
pretende dizer que concedeu ao juiz a liberdade de poder realizar os 
exames que entender necessário para, só então, conceder ou não a 
progressão pleiteada pelo preso. 
Ora, se a intenção do legislador fosse realmente de não mais exigir 
parecer da Comissão Técnica de Classificação e o exame criminológico, 
não haveria necessidade de se inserir no texto a frase acima mencionada, 
pois subtraindo-se a mesma do corpo do artigo 112, ora em comento, ele 
também faz sentido, senão vejamos: 
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 
com a transferência para regime menos rigoroso, quando o preso tiver 

cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e 
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.” 
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O legislador não se utiliza de palavras vãs, portanto, está claro que a 
inclusão, no texto legal acima, da frase “a ser determinada pelo juiz”, 
significa que a partir da promulgação da Lei nº 10.792/03, ficou a seu 
critério a realização do referido exame. 
Desta forma, como não estava provado que a paciente possuía méritos 
para a obtenção do benefício, perfeitamente legítima a realização do 
exame criminológico. [A139] 
 
Em momento algum, porém, referiu o legislador ser o atestado de boa 
conduta carcerária a única prova de que se pode valer o magistrado para 
determinar a possibilidade de concessão ou não da progressão do regime 
de cumprimento de pena. Assim, caberá ao juiz efetuar uma análise mais 
apurada acerca de outras condições subjetivas a serem atendidas pelo 
sentenciado, sempre que assim entenda necessário. 
Isso significa que, para se decidir favoravelmente à progressão, o juiz 
deve estar plenamente convencido de que o condenado preenche os 
requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar, com muita 
acuidade e responsabilidade, a conveniência de se progredir de regime 
sentenciado que praticou crime grave, revelador de sua periculosidade. 
[...] 
De se ressaltar, ainda, que o entendimento aqui delineado está em plena 
consonância com a súmula vinculante nº 26, do C. Supremo Tribunal 
Federal, que certifica a adequação do exame criminológico para aferir o 
preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, desde que 
devidamente fundamentado pelo Juízo solicitante. 
Sendo negativo o resultado da avaliação social e psicológica, indicando a 
inaptidão do reeducando ao regime semiaberto, restou evidenciada a 
necessidade de permanência do mesmo por um período maior de tempo 
no regime fechado, onde o processo de ressocialização incidirá com 
maior eficácia, mostrando-se indispensável a sua submissão a novo 
exame para aferir o efetivo preenchimento do requisito subjetivo quando 
reiterar o pedido de progressão. [A270] 

 

Em alguns casos, ainda, a realização do exame criminológico fundamentou 

decisões no sentido de se regredir o sentenciado de regime (quando o benefício havia sido 

concedido em primeira instância) para que essa perícia constatasse seu merecimento. Ao 

contrário de outros casos analisados, nos quais a ausência de falta após a progressão foi 

considerada para a manutenção da concessão, uma vez que já era possível apreciar o 

comportamento do sentenciado em regime mais brando, esse entendimento não considera 

tal comportamento, privilegiando a perícia: 

 

No caso concreto assiste razão aos nobres representantes do Ministério 
Público de ambas as Instâncias, daí porque está a r. decisão monocrática a 
merecer reforma. 
Depreende-se que o agravado se trata de pessoa condenada, conforme 
boletim informativo de fls. 04/06, ao cumprimento da pena corporal total 
de oito anos de reclusão, pela prática de dois roubos qualificados, o que 
vale dizer, foi condenado pelo cometimento de delitos dolosos, situação 
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essa que, por si só, enseja maior cautela na análise do seu perfil 
psicológico, antes que venha a retornar ao contato direto com a 
sociedade, de forma, aliás, absolutamente desvigiada, como ocorre no 
regime prisional semiaberto, não se prestando, por si só, o atestado de 
bom comportamento carcerário para definir a situação autorizadora da 
sua passagem, da condição de encarcerado, para a de pessoa mantida em 
contato pleno com terceiros. 
E embora tenha preenchido o requisito de ordem objetiva, oportunas são 
as argumentações dos representantes do Parquet quanto à necessidade de 
avaliação das condições de readaptação do agravado, para que seja 
autorizada sua permanência em contato com a sociedade, mormente 
porque cometeu crimes dolosos e delinquiu reiteradamente. 
E embora o art. 112, da Lei de Execução Penal, com a nova redação 
conferida pela Lei n° 10.792/03, não mais exija o exame criminológico 
como pressuposto para a progressão de regime, bastando para tanto que o 
condenado tenha cumprido, em regra, ao menos 1/6 (um sexto) da pena 
no regime anterior, e que ostente bom comportamento carcerário, no caso 
em análise vê-se que precipitada foi a concessão da benesse. 
O fato de ter sido progredido tão-somente com base em atestado de bom 
comportamento carcerário não é suficiente para se concluir pela 
conveniência de sua progressão. Bom comportamento não se confunde 
com aptidão ou adaptação do condenado, e muito menos serve como 
demonstração de sua readaptação social, pois ele deve dar mostra segura 
de que realmente se encontra apto ao novo regime que irá vivenciar, até 
porque, o que deve ser preservado em casos como este, é a segurança da 
própria sociedade. 
É necessário, pois, que se conheça a total capacidade do agravado em se 
adaptar ao regime menos rigoroso, com contenção de seus impulsos 
criminógenos, já demonstrados pela existência das condenações citadas e 
anotação de duas fugas do sistema prisional não bastando, para tal, o 
aludido atestado, sendo impossível o abrandamento do antes fixado na 
forma fechada, para cumprimento de pena corporal, sem que se faça tal 
avaliação. 
Neste sentido se destaca: "O condenado deve ser avaliado, aliás, em 
função do regime para qual pretende progredir; terá que ser 
examinado tendo em vista as regalias de que irá gozar no regime 
progressivo seguinte." (RJTJRS 135/32). 
Demais, não tratou a Lei n.° 10.792/03 de revogar os ditames do artigo 
33, parágrafo 2o, do Código Penal, bem como do artigo 196, da Lei n.° 
7.210/84, podendo, portanto, o Magistrado, determinar a realização da 
perícia quando entender necessária tal providência, antes de decidir pela 
concessão da benesse ao recluso que, como no caso vertente, delinquiu de 
forma intensa e por reiteradas vezes abandonou o sistema prisional. 
Isto posto, dá-se provimento integral ao agravo ministerial para cassar-se 
a decisão monocrática e determinar-se o retorno do recorrido [...] ao 
regime prisional fechado, a fim de que se submeta ao necessário exame 
criminológico avaliador de suas reais condições. [A51] 

 

Verifica-se o paradoxo desse entendimento, pois o exame criminológico tentará 

justamente fazer prognósticos de um comportamento que já poderia ser verificado na 

prática. Isso demonstra ou o apego do magistrado à perícia ou simplesmente a sua 

utilização como justificativa para manutenção do sentenciado no cárcere até a sua 



 

 

183 

realização e, posteriormente, talvez com base em seu resultado negativo (com efeito, 

poucas foram as decisões nas quais o exame criminológico concluía favoravelmente ao 

sentenciado). 

Em alguns casos, inclusive, nos quais já havia exame criminológico realizado por 

psicólogo e assistente social, a decisão foi no sentido da necessidade de perícia 

psiquiátrica, como uma alternativa para quando o magistrado (ou as partes) discordaram do 

resultado do primeiro exame. Exemplo: 

 

Cumpre observar, inicialmente, que o art. 7º da Lei de Execução Penal 
prevê que a comissão técnica de classificação, responsável pela 
elaboração do exame criminológico, será composta por, no mínimo, dois 
chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. 
Consta dos autos que foi determinada a submissão do agravado a exame 
criminológico (fls. 24/28). Este, porém, restou incompleto, porquanto 
foram apresentados somente relatórios psicológico e social. 
Respeitosamente, mostra-se necessário, no caso dos autos, a elaboração 
do parecer psiquiátrico, na medida em que trará melhores elementos para 
se aferir se o sentenciado está apto a retornar ao convívio social, uma vez 
que a concessão da progressão de regime ao agravado necessita de uma 
análise mais acurada sobre seu mérito, porquanto condenado a cumprir 9 
(nove) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela 
prática de crimes de roubo duplamente majorados, estando o término de 
sua pena previsto para 3.2.2018 (fl. 19). Realmente, o relatório de serviço 
social e a avaliação psicológica constantes dos autos não informam sobre 
as suas condições subjetivas, no que se refere à possibilidade de sua 
efetiva ressocialização, em especial quanto à sua periculosidade. 
Necessário, portanto, que o exame criminológico declare, de forma clara 
e suficiente, que houve a cessação da periculosidade do sentenciado, uma 
vez que a sua reinserção social deve ser feita com o mínimo de risco para 
coletividade, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista a ausência do 
parecer psiquiátrico. [...] Em suma, não bastam os requisitos expostos 
pelo agravante, impossível desconsiderar norma de experiência, que leva 
em conta que o arrependimento de uma vida de desmandos, a 
reconsideração dos maus atos precedentes, a sinceridade na correção de 
rumos, enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o que não será 
suficientemente firme. Ante o exposto, nos termos do voto, dou 
provimento ao recurso, a fim de que [...] seja reconduzido ao regime 
fechado e, oportunamente, realize-se o exame criminológico com a 
análise psiquiátrica faltante. [A222] 

 

Em sentido contrário: 

 

Anoto, de início, que o sentenciado preenche os requisitos mínimos para 
ser beneficiado com a progressão ao regime prisional intermediário, a 
saber, cumpriu mais de 1/6 (um sexto) das penas (cf. boletim informativo 
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de fls. 19-verso/21-verso) e apresenta bom comportamento carcerário (cf. 
atestado de fls. 18), nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 
A Comissão Técnica de Classificação concluiu favoravelmente à 
concessão do benefício, ressaltando o seguinte: [...]. Apesar da conclusão 
da equipe multidisciplinar acima transcrita, formada por dois diretores de 
setores da penitenciária, uma psicóloga e uma assistente social, o d. 
magistrado de primeira Instância determinou a elaboração de parecer 
psiquiátrico (fls. 33). Em seguida, o julgador adotou integralmente o 
parecer psiquiátrico, sem justificar o motivo pelo qual entendeu estar este 
parecer correto e o anterior incorreto. Cabe registrar que o parecer do 
médico psiquiatra é diametralmente oposto ao da Comissão Técnica de 
Classificação e, assim sendo, seria imprescindível a justificativa do 
preterimento deste laudo. Adota-se a conclusão da Comissão Técnica de 
Classificação por se entender que, para a progressão de regime prisional, 
não é necessário a inexistência de qualquer possibilidade de reincidência, 
sendo suficiente haver a probabilidade da ressocialização do condenado. 
E, no caso em apreço, constata-se que o agravante não praticou falta 
disciplinar durante o cumprimento de sua expiação, tem bom 
relacionamento com funcionários e outros sentenciados, exerce atividade 
laborativa diária, com jornada semanal de 40 horas, com boa adaptação. 
Entende-se, nestes termos, haver indícios de provável de regular retorno 
ao convívio social, registrando-se que o regime prisional de 
semiliberdade não constitui plena liberdade, propiciando a progressiva 
ressocialização, finalidade precípua da pena privativa de liberdade. 
[A288] 

 

Por outro lado, há casos em que o exame criminológico foi indeferido com 

fundamento em outros aspectos favoráveis do cumprimento de pena, como o bom 

comportamento carcerário e saídas temporárias devidamente retornadas. Para exemplificar, 

pode-se colacionar os seguintes trechos de decisões: 

 

No caso em exame, com a devida vênia, impõe-se seja mantida a r. 
decisão recorrida, por seus fundamentos. 
Efetivamente, o sentenciado e ora agravado, possui os requisitos objetivo 
e subjetivo para o deferimento da progressão ao regime aberto. Destarte, 
cumpriu 1/6 das suas penas no regime semiaberto, tendo sido promovido 
para esse regime em 4.11.2008. Tem boa conduta carcerária. Não 
cometeu faltas disciplinares recentemente. Tem bom desempenho 
laborterápico no estabelecimento prisional. Beneficiário de 11 saídas 
temporárias após a progressão ao semiaberto, sempre retornou. 
Demonstra, em sendo assim, interesse no processo de ressocialização. 
Nessas circunstâncias, era desnecessário o exame criminológico. [A88] 

 

O recurso ministerial não comporta provimento, respeitado o 
entendimento do zeloso Promotor de Justiça. 
Como sabido, a alteração feita na redação do artigo 112 da Lei de 
Execução Penal não extirpou a possibilidade de submissão de reeducando 
a exame criminológico, tendo apenas condicionado a sua realização ao 
elevado critério da autoridade judicial. 
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A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal, cristalizando a 
jurisprudência dominante, editou a Súmula Vinculante 26, por meio da 
qual dispõe que ao Juiz é facultado determinar, “de modo fundamentado, 
a realização de exame criminológico”, a fim de que seja avaliado o 
mérito do condenado; em outras palavras, não se trata de uma obrigação, 
mas, sim, de uma faculdade dada ao julgador, que poderá determinar a 
sua realização, em casos específicos. 
Assim, a alegação ministerial consistente na realização de exame 
criminológico para aferição do requisito de ordem subjetiva é exigência 
não prevista em lei. 
No caso, observa-se que o Magistrado, à luz dos documentos constantes 
dos autos de execução, concluiu que estão atendidos pelo reeducando os 
requisitos que o faz merecedor do benefício em exame, já que, além de 
ter cumprido mais da metade do total da pena e possuir bom 
comportamento carcerário (fls. 05), desde que inserido no regime da 
semiliberdade 03.05.2013 vem cumprindo as obrigações assumidas. 
De se ressaltar, por fim, que o benefício foi deferido há aproximadamente 
seis meses, não havendo notícia, nesse ínterim, de que o agravado tenha 
cometido qualquer infração, penal ou administrativa, valendo acrescentar, 
nesse passo, que não se verifica registro do cometimento de falta recente, 
sendo certo que retornou devidamente das quatro saídas temporárias que 
lhes foram concedidas. 
Diante desse quadro, restou evidenciado o sucesso do processo de 
ressocialização, bem como o acerto da decisão recorrida. [A193] 
 

No caso dos autos, o histórico prisional do agravado é favorável, já que 
não possui anotação de qualquer falta disciplinar em seu prontuário, 
conforme observado pelo Juízo no ato de indeferimento do pleito de 
realização do exame criminológico. 
Diligenciando informações complementares, observei constar dos dados 
fornecidos pelo sistema Intinfo que o agravado, beneficiado com saída 
temporária do “Dia das Crianças de 2012”, tendo retornado ao 
estabelecimento prisional em 15 de outubro; assim, tem honrado os 
compromissos decorrentes da progressão obtida. 
Portanto, sem demonstração concreta de elemento revelador de maior 
dúvida quanto ao sucesso do benefício postulado no processo da esperada 
ressocialização, a desconstituição da sentença recorrida não se mostra a 
melhor medida. [A238] 
 

Com efeito, é certo que o art. 112, da Lei de Execuções, com a redação 
conferida pela lei n° 10.792/03, não mais exige o exame criminológico 
como pressuposto para o livramento condicional e progressão de regime, 
desde que seja cumprido o requisito objetivo do lapso temporal e que o 
sentenciado ostente bom comportamento carcerário, em atestado 
fornecido pela direção do presídio, ficando a realização de mencionado 
exame a critério do Juiz da execução, quando entender pela sua 
necessidade, diante da presença de elementos temerários em 
determinados casos, mas sempre em decisão motivada. 
Ocorre que, no presente caso, o Boletim Informativo de fls. 16/23 não 
revelou demérito do sentenciado que indicasse a necessidade de 
realização de exame criminológico. 
Assim é que o reeducando vinha cumprindo, ininterruptamente, desde 
07/04/2008, uma pena de 7 anos e 6 meses de reclusão por condenação a 
crime de atentado violento ao pudor. O término de cumprimento está 
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previsto para o dia 06/10/2015. 
Verifica-se que o sentenciado cumpriu 2/5 do total da pena em 
07/04/2011, não registra falta disciplinar de qualquer natureza e, 
conforme documentos extraídos dos registros deste Tribunal, ora 
anexados, retornou das saídas temporárias que lhe foram concedidas 
(Natal/Ano Novo e Dia das Mães), não obstante tenha sido removido para 
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime 
intermediário só aos 18/07/2012. 
Destarte, demonstrado estava que o agravado, à época da decisão 
agravada, preenchia os requisitos necessários à obtenção da progressão, 
com demonstração satisfatória de assimilação da terapêutica penal, razão 
pela qual era mesmo dispensável, na hipótese, a realização do exame 
criminológico, sendo certo que, a gravidade do delito praticado, por si só, 
não se apresenta como fundamento razoável para submeter o sentenciado 
ao exame referido. [A261] 

 

Ainda, verificaram-se casos em que um real fundamento era necessário para a 

realização do exame criminológico, refutando-se pedidos com embasamentos genéricos: 

 

A ordem deve ser concedida para afastar a exigência do exame 
criminológico. 
A partir da vigência da Lei n° 10.792/2003, que deixou de condicionar a 
concessão de benefícios à realização do exame criminológico, cabe ao 
juiz a análise pontual acerca do mérito do sentenciado, para isso dispondo 
de outros meios, a saber, o atestado de conduta carcerária, o boletim 
informativo e/ou qualquer outro dado colhido no processo, de modo a 
atender o princípio da individualização da pena. 
Pode o magistrado, inclusive, determinar a realização da perícia, vez que 
a lei não a proíbe, sempre que entender imprescindível para a formação 
de sua convicção, vale dizer, em casos especiais, quando presentes 
elementos concretos a indicar a sua efetiva necessidade.  
A propósito, nova súmula do Superior Tribunal de Justiça (n° 439) 
dispõe: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, 
desde que em decisão motivada". 
Todavia, não se pode admitir, contrariamente ao que dispõe a lei e à 
míngua de elementos concretos, a submissão genérica de todo 
sentenciado ao exame, notoriamente de demorada realização, se o mérito 
pode ser aferido por outros meios, consoante se expôs. 
Demais disso, in casu, as justificativas apresentadas pelo douto 
magistrado para determinar a realização do exame (gravidade abstrata dos 
crimes e reincidência no crime de roubo) não permitem concluir pela 
efetiva periculosidade do agravado ou pela sua inaptidão para o retorno à 
sociedade, se atestado seu bom comportamento carcerário durante o 
cumprimento da pena, nos termos do entendimento consolidado nesta 
Colenda Sétima Câmara de Direito Criminal. 
A gravidade abstrata do delito é de consideração legislativa, quando são 
as penas cominadas aos tipos penais definidos e por si só não justificam a 
submissão do reeducando à prova criminológica para evoluir no sistema 
progressivo de cumprimento de pena privativa de liberdade. 
Ante o exposto, concedo a ordem para dispensar a realização do exame 
criminológico. [A151] 
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Ao Magistrado não é vedado, repise-se, determinar a realização de exame 
no condenado se entender necessária a providência para poder aferir as 
suas condições pessoais e, então, promovê-lo para regime mais ameno, 
porque para a progressão o condenado tem que ter mérito (artigo 33, § 2o, 
do Código Penal), e bom comportamento carcerário comprovado (artigo 
112 da Lei de Execuções Penais). 
Mas o exame criminológico ou o Parecer da Comissão Técnica de 
Classificação não é obrigatório. Aliás, não era, eis que o artigo 112, 
parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, em sua antiga redação, 
dizia: "A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão 
Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando 
necessário". 
Portanto, se o Juiz se convencer de que o Parecer e o exame 
criminológico são desnecessários pode determinar a progressão, desde 
que o condenado tenha mérito para tanto. E mais, tendo em vista que uma 
das finalidades da pena é a integração ou reinserçâo social do condenado, 
o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito às mutações ditadas 
pela resposta que ele dará ao tratamento penitenciário. 
Dessa forma, bem andou o digno Magistrado "a quo" ao deferir o 
benefício, determinando a progressão para o regime semiaberto ao 
condenado, uma vez que apresentou boas razões que o levaram a 
presumir que o reeducando não voltará a delinquir, eis que foram 
atendidos todos os requisitos legais, quer o de ordem objetiva, quer o de 
ordem subjetiva. 
É claro que alguém que praticou um crime, especialmente se for grave, e 
que está preso há algum tempo, pode, normalmente, apresentar um ou 
outro ponto desfavorável. Aliás, ao pretender o exame criminológico, o 
Dr. Promotor de Justiça não indicou sequer os motivos específicos de tal 
pedido em relação ao agravado, conforme se verifica às fls. 03/05. Tudo o 
que disse foi de maneira genérica. 
O certo é que, ao menos no momento, o reeducando reúne condições para 
a concessão da benesse. Assim, a pretendida reforma da r. decisão em 
tela, para manter o reeducando no regime fechado, revelar-se-ia 
inconveniente e apenas prejudicaria a sua ressocialização, podendo, 
ainda, ferir a credibilidade do Poder Judiciário. 
Demais, é preciso dar ao sentenciado alguma esperança, mormente àquele 
que cumpre penas longas, de forma a motivá-lo e impulsioná-lo a querer 
melhorar para voltar ao convívio sadio com a sociedade. 
Mas se o reeducando deixar de atender às expectativas, poderá, então, 
conforme o caso, regredir para o regime fechado. 
Tudo dependerá dele. [A179] 

 

Os requisitos para a progressão estão claramente enunciados: 
cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior e bom comportamento 
carcerário. 
Exigir além disso sem qualquer justificativa é transgredir o espírito da lei 
amplamente divulgado nos jornais escritos e falados, de simplificar e 
agilizar o procedimento para a progressão de regime prisional e diminuir 
a população carcerária. 
Se há longa pena a cumprir ou se as infrações praticadas são graves, tais 
detalhes não podem obstar a progressão, posto que, além de não previstos 
em lei, configuraria quase bis in idem a utilização deles como 
fundamento de negativa de benefício previsto em sede de execução penal, 
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dado que ambos derivam diretamente do processo de conhecimento, onde 
já foram examinados e sopesados. 
Sob esta argumentação, percebe-se que agiu acertadamente a d. 
magistrada, de sorte que. adotando a melhor exegese, motivou o seu 
convencimento no sentido de deferir a progressão do réu ao regime 
semiaberto.  
De outra parte, importa ressaltar que dizer da insuficiência de simples 
atestado de bom comportamento para substituir o minucioso exame 
criminológico não pode ser feita sem indicação mais precisa da 
necessidade deste último, ou da aventada insuficiência. 
Não se nega, evidente, que o Supremo Tribunal Federal sufragou a 
orientação de que é possível ao juiz determinar a realização de exame 
criminológico para fins de progressão de regime prisional: assim, a 
determinação do exame não está proibida pela alteração legislativa 
promovida pela Lei n° 10.792 de 2003 desde que sua imposição seja 
fundamentada. 
[...] 
Esta fundamentação não precisa ser extensa nem recheada de citações: 
basta ser suficiente para subsidiar o convencimento do julgador acerca da 
necessidade do exame criminológico, a qual, no caso, não existiu. 
Contudo, repisa-se, a regra é a desnecessidade do exame criminológico, 
sendo a exceção a necessidade, daí porque deve ser fundamentada. In 

casu, sem razões para a exceção, aplicou-se a regra. E diga-se de 
passagem, também o recorrido não cuidou de apresentar qualquer 
fundamento para o exame criminológico, cingindo-se sustentar sua 
necessidade permanente, o que, como se viu, não é mais o caso. 
Cabe destacar que a Lei n° 10.792, de 1º.12.2003 não retirou o caráter 
jurisdicional da execução, posto que toda decisão proferida em sede de 
execução penal está submetida ao crivo judicial: e também não 
transformou o juiz em mero homologador, pois tem ele a obrigação de 
examinar os requisitos para a progressão, concedendo-a ou não, e 
fundamentando adequadamente a decisão. 
Assim, lembrando-se que o objetivo do apenamento criminal é a 
prevenção e a repressão do delito, tendo como fim último a 
ressocialização do condenado, a benesse concedida não será cassada. 
Vale salientar, ainda, que não se pode olvidar que o regime semiaberto 
para o qual foi progredido o sentenciado também é prisão, onde 
continuará a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu 
progresso na ressocialização, e nesse regime o agente pode se recuperar 
mais e passar a merecer o regime aberto, ou demonstrar que realmente 
não merece novos benefícios. 
Por tudo isso, impossível concordar com o inconformismo ministerial, 
pelo que o benefício não pode ser cassado. 
Mais não é necessário. [A280] 

 

Entre os que defendem que o exame criminológico pode ser realizado caso o juiz 

entenda necessário, é recorrente fundamentar esse entendimento na jurisdicionalização da 

execução penal e no papel do magistrado, que não pode ser mero homologador de 

atestados de comportamento carcerário. Por exemplo: 
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A jurisdicionalização é princípio estruturante da execução penal. A 
execução é presidida por Juiz de Direito, adota a fórmula de processo 
judicial, com seus ônus, rigores e garantias. Por isso, o direito à 
progressão passa pela análise do Poder Judiciário, com a colaboração dos 
órgãos administrativos que expedem o atestado de bom comportamento 
carcerário. É inevitável concluir que o Judiciário monopoliza o poder de 
decisão e assume o encargo de fundamentá-la, não sendo mero 
homologador do pronunciamento administrativo. [A50] 
 
É certo também que a mudança na legislação visou dirimir o exagero 
burocrático que dificulta a tramitação mais célere dos processos de 
execução, e, ao fazer isso, não buscou, em nenhum momento, limitar as 
funções do Magistrado. Se assim fosse, a medida estaria a reduzir o papel 
do Juiz da execução à simples tarefa de homologar os benefícios 
administrativamente propostos, vinculando, de modo estrito, a decisão do 
Magistrado ao parecer do diretor do presídio. Tal posicionamento nos 
parece inaceitável, confrontando diretamente o princípio do livre 
convencimento do Julgador. [A227] 
 

4.3.2 A utilização do exame criminológico e de seu conteúdo 

 

Após a realização do exame criminológico, a forma de utilização dos seus 

resultados também varia entre os magistrados. Há casos em que a decisão judicial foi 

vinculada ao resultado do exame criminológico, em outros seu conteúdo prevaleceu sobre 

o resultado, tendo cada magistrado optado pelos elementos que entendeu como mais aptos 

a formar sua convicção e, ainda, tiveram casos em que os magistrados afastaram o exame 

criminológico, seja com base em outros aspectos do cumprimento da pena, seja porque 

eram críticos das categorias utilizadas nos exames. 

Como exemplo dos casos em que a decisão foi vinculada ao exame criminológico:  

 

O exame criminológico a que submetido o agravante atendeu 
satisfatoriamente à sua função orientar o Juízo acerca do merecimento do 
condenado. 
Laudo elaborado condizentemente, abordando todos os temas de relevo, 
em sintonia com o quanto costumeiramente indagado aos peritos. Nada 
mais seria necessário à formação do convencimento do magistrado, o 
qual, como é sabido, ainda que não esteja obrigado, pode lançar mão da 
perícia para tanto. 
Determinada a realização da perícia para melhor se aquilatar a satisfação 
do mérito por parte do sentenciado, e sendo-lhe as manifestações técnicas 
francamente desfavoráveis (fls. 36vº/40), não se mostra plausível a 
abstração do resultado adverso por conta de singelo atestado de boa 
conduta expedido pela direção do estabelecimento prisional onde 
custodiado. 
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Inegavelmente, o sentenciado não possui os predicados necessários à 
progressão de regime, o que os técnicos apontaram. E nem se diga que a 
conclusão da equipe técnica se mostrou lacônica ou antagônica, uma vez 
que tomou por base os relatórios social e psicológico, ambos com 
ressalvas, apropriadamente destacadas pelo d. Procurador de Justiça 
oficiante, a fls. 48, à progressão pretendida. 
Cabe transcrever a manifestação ministerial de segundo grau: 
“Com efeito, o agravante é autor de crimes hediondos e possui pena a 
cumprir até o longínquo ano de 2041, admitiu ter sido a ambição 
desmedida, vale dizer, “ganância”, a principal motivação para os 
delitos; não estuda e não trabalha, aspectos que revelam a inexistência 
de qualquer progresso pessoal visando a ressocialização. Inegavelmente, 
ainda que não tenham consignado expressamente, esse perfil do 
agravante foi determinante na conclusão conjunta a que chegaram os 
profissionais subscritores do laudo criminológico (fls. 40).” 
A manutenção do agravante sob o regime prisional no qual se encontra é 
salutar e nada impede que, quando da realização de nova perícia, venha 
demonstrar sua efetiva evolução. [A145] 

 

A r. decisão atacada merece ser mantida, eis que devidamente 
fundamentada a negativa de concessão do benefício, com respaldo em 
exame criminológico com parecer desfavorável, que concluiu que o 
agravante não está apto a progredir: 
“(...) Assume ter cometido o homicídio após o sepultamento do irmão e 
que realmente tinha a intenção de cometer tal delito”. 
“(...) Nota-se que o reeducando é coerente e objetivo em suas colocações, 
com consciência do crime que cometeu. Porém o crime foi cometido com 
frieza, sem remorso aparente quanto ao cometimento do mesmo. Já teve 
oportunidade de provar que tem possibilidades de retornar ao convívio 
social, porém deu provas contrárias, permanecendo foragido por motivo 
fútil. Na atualidade não desempenha atividades laborterápicas em 
virtude da unidade não oferecê-las, o que prejudica sua avaliação quanto 
a evolução do processo de ressocialização e a internalização de 
conceitos moralmente aceitos pela sociedade. Sendo assim, é temerária 
uma progressão neste momento”. 
“(...) Embora se colocando como autor do delito e assumindo total 
responsabilidade sobre o mesmo, apresenta crítica simplória e mantém-
se mais centrado em perdas pessoais ao invés de refletir a respeito de 
suas atitudes e consequencias das mesmas.” (fls. 117/119) 
Apresenta-se, portanto, inoportuna a almejada progressão de regime, 
devendo permanecer o sentenciado no regime em que se encontra, até que 
nova avaliação lhe seja favorável, demonstrando que possui mérito para a 
concessão do benefício. [A157] 

 

No presente, o Eminente Magistrado prolator da r. decisão impugnada 
indeferiu o pleito de progressão com fundamento na ausência de mérito 
do AGRAVANTE, em face das conclusões do exame criminológico e, 
assim agindo, respeitou integralmente os princípios da individualização 
das penas e motivação. 
Constou expressamente do relatório social: “Em relação a seus atos 
pregressos, elabora crítica pouco satisfatória, apresentando argumentos 
que buscam minimizar a culpabilidade.”. E, ainda: “Frente ao citado 
acima, parece ainda pouco prematura a concessão do benefício aqui 
pleiteado, por não apresentar amadurecimento necessário no momento.” 
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(fls. 15/16). 
Não bastasse, o relatório psicológico também apresentou conclusões 
desfavoráveis à concessão do benefício. Constou expressamente: “Face a 
sua imaturidade e capacidade de auto crítica ainda empobrecida, 
acredito ser precoce a progressão de regime.” (fls. 17/18). 
Destarte, correto o indeferimento editado na r. sentença recorrida pois o 
AGRAVANTE não preenche o requisito subjetivo necessário para o 
deferimento do benefício da progressão prisional. 
Embora fosse possível ao Magistrado a desconsideração das conclusões 
periciais, no presente caso tal medida não seria justificável, considerados 
os demais elementos que informam o processo de execução. 
Por fim, a obtenção do atestado de boa conduta carcerária pelo 
AGRAVANTE (fls. 03) não tem o condão de provocar a reforma do 
julgado monocrático. 
A realização do exame criminológico, em razão das alterações trazidas 
pela Lei nº 10.792/03, passou a ter caráter facultativo, sendo plenamente 
possível, ao Magistrado, dentro do poder de condução da lide, determinar, 
em decisão fundamentada, a sua realização, desde que entenda ser esta 
prova técnica a necessária no caso específico e impassível de ser 
substituída pelo atestado de boa conduta carcerária. 
Mostra-se prematuro o deferimento do benefício pleiteado, sendo 
conveniente que permanecesse o AGRAVANTE mais tempo no cárcere, 
até demonstrar maior grau de ressocialização. [A213] 

 

Relativamente ao mérito, é verdade, o reeducando, como posto nas razões 
de recurso, ostenta aspectos positivos. Não ostenta faltas disciplinares, 
trabalhou, mantém laços familiares, com visitas da irmã, filha e amásia, já 
cumpriu, para o benefício que pleiteia, a devida parcela de sua pena, 
mantendo sempre boa conduta carcerária como atestado pelo diretor da 
unidade prisional. 
Em que pesem tais aspectos, foi determinada a realização de exame 
criminológico, que concluiu desfavoravelmente. E não vejo a aludida 
incongruência anotada nas razões de recurso. Deu conta o laudo que 
apesar dos aspectos positivos, apresenta o reeducando pouca reflexão 
crítica dos crimes praticados e pouca capacidade em lidar com as 
limitações e imaturidade psicológica quanto a valores sociais. 
Certo é o bem que a progressividade de regime constitui para o 
sentenciado. Mas, repita-se, é preciso cautela, pois está em jogo também 
o bem-estar da coletividade que pode ser afrontada por um reeducando 
ainda não em condições de experimentar novamente a liberdade, não se 
podendo perder de vista que é exatamente ela, a sociedade, quem deve ser 
resguardada, pois em sede de execução, vige o princípio in dúbio pro 
societate. 
E, neste aspecto, não se há desprezar a conclusão dos peritos da área de 
comportamento. O exame criminológico, realizado por profissionais da 
área de comportamento, serve de importante substrato para o magistrado 
decidir quanto ao mérito do condenado. E, ainda que o magistrado não 
esteja atrelado ao seu resultado, para rechaça-lo e decidir de forma 
diversa, deverá fazê-lo de forma fundamentada. 
É preciso lembrar que a progressão de regime de cumprimento da pena 
tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 
dia, voltará ao convívio social. E tal se faz sob um prognóstico. E, 
confrontando-se os aspectos positivos e negativos, tem-se que esse 
prognóstico é, por ora, negativo. [A363] 
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Segundo informação dada pelo ilustríssimo Sentenciante as fls. 11, o 
reeducando é reincidente, em crime de furto, tornou a cometer novo 
delito em crime da mesma espécie, razão dele ter sido submetido a exame 
criminológico. 
Assim, depois da juntada do laudo criminológico o pedido de concessão a 
progressão ao regime semiaberto restou indeferido, tendo o nobre 
Magistrado fundamentado em sua respeitável decisão de fls. 19, o não 
preenchimento do requisito subjetivo, em decorrência da avaliação 
criminológica desfavorável para deferimento da benesse. 
Agiu, portanto, com acerto. 
De notar, que na avaliação da psicóloga, a especialista constatou que o 
reeducando mantém um contato restrito, sendo prolixo no discurso, 
causando certa confusão no que refere ao conteúdo. Seu discurso traz 
aspectos de imaturidade ao tentar dissimular suas reais intenções. 
Apresenta recursos cognitivos, tais como pensamento e memória, 
preservados e elaboração intrapsíquica prejudicados, nível mental 
médio-inferior, uso profundo de fantasia e juízo crítico parcial da 
realidade e de sua situação processual. Parece não possuir respaldo 
familiar e seus recursos internos são precários para aquisição e/ou 
manutenção de vínculos afetivos. Não possui críticas ou questionamentos 
sobre os delitos cometidos. Apresenta níveis de agressividade e 
impulsividade elevados, evidenciando dificuldade de se utilizar de 
mecanismos frenadores. Não apresenta planos futuros nem expectativas 
de futuro” (fls. 15). 
A Equipe Técnica ao examinar o boletim informativo e atestado 
comprobatório de comportamento carcerário, histórico prisional na 
unidade prisional, bem como o conteúdo do laudo psicológico, concluiu 
que a progressão de regime prisional é precoce, consignando que 
demonstra contato restrito, sendo prolixo no discurso, causando certa 
confusão no que se refere ao conteúdo do discurso, com aspectos de 
imaturidade ao tentar dissimular suas reais intenções, bem como não 
possuir críticas ou questionamentos sobre os delitos cometidos (fls. 14). 
Observo que se extrai do conteúdo do laudo que ele desenvolve 
atividades laborterápicas, assumiu, primeiramente, parcialmente a prática 
delitiva, justificando estar sob efeito da droga ilícita, além de sua familiar 
estar fragilizada, tudo a demonstrar que num ambiente menos restritivo, 
pode permitir o aparecimento de reações desajustadas. 
Ora, extrai-se da Avaliação Criminológica que o agravante não apresenta 
aspectos totalmente positivos que possibilitam a sua progressão ao regime 
intermediário, por ter indicado ser imaturo ao tentar dissimular suas reais 
intenções, apresentando juízo crítico parcial da realidade e uso profundo 
da fantasia, demonstrando que ele não está preparado para ser reintegrado 
à sociedade. 
Dessa forma, bem andou o MM. Juiz sentenciante em indeferir a 
progressão do reeducando ao regime intermediário, uma vez que o 
prognóstico do laudo técnico foi desfavorável à concessão do beneficio, 
mostrando-se, assim, temerária a progressão de regime ante a ausência do 
mérito do condenado. [A381] 

 

Esse posicionamento de vinculação da decisão judicial ao resultado do exame 

criminológico é exemplo claro da possibilidade de isenção de responsabilidade que essa 
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perícia proporciona, uma vez que o magistrado passa a ser mero homologador de laudos 

técnicos, contando com uma roupagem de cientificidade e terceirizando para um conjunto 

de peritos a responsabilidade pelo conteúdo da sua decisão. Conforme critica 

CARVALHO: “[s]eu julgamento passa a ser informado por um conjunto de micro-decisões 

(micro-poderes) que sustentarão cientificamente o ato. Assim, perdida no emaranhado 

burocrático, a decisão torna-se impessoal, sendo inominável o sujeito prolator”343. 

Nos casos em que foi considerado o conteúdo dos exames criminológicos, sendo 

valorados como prova344, observa-se casos em que, favorável o exame, o benefício foi 

denegado com base em seu conteúdo, ou em seu conteúdo e outros critérios extralegais, ou, 

ainda, devido à interpretação que o magistrado fez do exame criminológico e o que espera 

do sentenciado para que possa usufruir do benefício pleiteado. 

Exemplo de benefício denegado com base no conteúdo do exame criminológico: 

 

Como bem sustentado pelo ilustre recorrente, não satisfaz o apenado 
requisito de ordem subjetiva, não obstante parecer favorável da Comissão 
Técnica de Classificação. 
Não veio aos autos o exame psiquiátrico, também exigido conforme 
artigo 7º, da Lei de Execução Penal, o que compromete a conclusão 
apresentada no parecer. Independentemente disso, observo que as 
informações constantes dos autos permitem concluir de modo bem 

                                                           
343 CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 190. 
344 Em alguns casos, apesar de ser considerado prova, o exame criminológico não é tratado com tal: 
“Assentada, assim, a necessidade da medida, passo a analisar a alegação de nulidade ventilada pela defesa, 
afastando-a. O recurso sustenta que a decisão é nula, eis que não facultou às partes apresentarem quesitos, 
nos termos do artigo 176, do Código de Processo Penal, em face da perícia ordenada. Nulidade não há, diante 
da ausência de previsão legal para a formulação de quesitos aos peritos responsáveis pela elaboração do 
exame criminológico. E nem se argumente com o artigo 176, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre 
a possibilidade de formulação de quesitos para as perícias em geral. No caso, a lei especial – Lei de Execução 
Penal – nada diz sobre o tema, e deve prevalecer sobre a lei geral, que versa apenas sobre as perícias no 
processo de conhecimento. Frise-se que o próprio sistema da execução penal já afasta a obrigatoriedade da 
formulação de quesitos pelas partes, eis que o exame criminológico não é obrigatório e não vincula o 
Magistrado, que pode deferir o benefício sem o respaldo técnico ou contra a sua conclusão, sempre de 
maneira fundamentada. O exame, portanto, constitui prova direcionada ao Juiz e que se destina a formar seu 
convencimento acerca da aptidão do sentenciado para obter o benefício. É elaborado de maneira 
predeterminada, compreendendo a análise social, psicológica e psiquiátrica do reeducando, com vistas à 
verificação da cessação da sua periculosidade. A finalidade precípua do exame criminológico, assim, é a 
verificação da cessação da periculosidade do sentenciado, com vistas a aferir se ele tem condição, ou não, 
de retornar ao convívio social, sem risco para a sociedade. E, se a prova técnica tem por objetivo unicamente 
firmar conclusão nesse sentido – ou fornecer elementos mínimos para que o Juiz possa decidir –, não se 
vislumbra em que medida a formulação de quesitos aos expertos pelas partes – ou, ainda, a manifestação da 
defesa sobre a produção da prova – poderia favorecer o reeducando. Daí porque é possível afirmar que a 
determinação de realização do exame sem que seja dada oportunidade às partes para formular quesitos não 
constitui nulidade, até mesmo em face da ausência de prejuízo à defesa, considerando que o laudo – que é 
prova destinada à formação do convencimento do Magistrado, insisto – pode ser favorável ao sentenciado. E, 
sem prova concreta do prejuízo, não se reconhece nulidade. Pas de nullité sans grief. Não há, pois, qualquer 
vício a ser proclamado.” [A118].  
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diferente; isto é, que é temerária a promoção do apenado ao regime 
semiaberto. 
Com efeito, segundo informes colhidos diretamente do parecer, o 
sentenciado não reconhece a autoria do delito de homicídio; a sua 
autocrítica em relação aos delitos é superficial; e ele não apresenta 
arrependimento sincero pelos danos e morte causados. 
Como anotado pelo ilustre parecerista, que cita julgado do antigo 
Tribunal de Alçada Criminal do Estado, a promoção de detento para 
regime mais brando requer, dentre outros, “a consciência da gravidade 
dos ilícitos penais cometidos”. E tal sentimento de culpa parece ausente 
no apenado. 
Há, assim, dúvida sobre se o apenado vem efetivamente absorvendo a 
terapêutica prisional, posto que parece insensível às conseqüências dos 
crimes perpetrados e às dores profundas infligidas nas vítimas e em 
familiares delas. [A206] 

 

Em seu conteúdo e outros critérios extralegais: 

 

O culto Magistrado a quo negou a promoção por entender que “é elevado 
o risco de devolver prematuramente ao convívio social um indivíduo que 
se envolveu na prática de crime grave, mormente cometido com emprego 
de violência. Some-se a isso a longa pena a cumprir, o que denota ser 
necessário maior cautela na progressão de regime (...). Ademais, o exame 
criminológico informa que o sentenciado não assume a prática delitiva 
alega ser inocente, bem como apresenta imaturidade psíquica, 
caminhando para a maturação. Assim, diante do comportamento do 
reeducando, conclui-se que é inconveniente e, aliás, prematuro e 
irrazoável o seu retorno ao convívio social. 
Ora, embora a pretensão do sentenciado tenha obtido parecer favorável 
por parte da Comissão Técnica de Classificação, não se pode deixar de 
observar que as avaliações realizadas apresentam falhas e contradições, 
além de ressaltar aspectos negativos e comprometedores na personalidade 
do sentenciado, indicando que ele não assume a autoria do crime, dizendo 
ter feito uso de bebida alcoólica. 
Vale ressaltar, aqui, que os peritos devem, assim como se impõe aos 
magistrados, fundamentar adequadamente as indicações que dizem 
respeito ao mérito, ou não, do reeducando à progressão de regime 
prisional. 
Por outro lado, há que se ter em mente que o exame criminológico 
representa apenas um instrumento de auxílio do juiz, sem vinculá-lo às 
suas conclusões. 
No caso presente, as características da personalidade do reeducando, por 
ora, são incompatíveis com o benefício concedido, visto que no regime 
aberto as oportunidades para se evadir são muito maiores, exigindo, 
portanto, um amadurecimento maior do que aquele que o laudo de 
avaliação deixa antever. 
Ao Magistrado cabe verificar e comprovar a maturidade e a sinceridade 
de um condenado, visando constatar a otimização dos objetivos inerentes 
à execução penal. Por isso, a legislação deixa ao prudente arbítrio do 
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isto porque 
a progressão não se constitui num direito absoluto, mas está condicionada 
à segurança da vida em sociedade (RT 717/384). 
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[...] 
Vê-se, portanto, que para a progressão de regime prisional é preciso que o 
reeducando revele aptidão para ficar recolhido em regime menos severo, 
que demonstre senso de responsabilidade e capacidade de readaptação, o 
que não é o caso dos autos, pois embora o parecer técnico lhe seja 
favorável, aponta também aspectos negativos na sua personalidade que 
demonstram a não assimilação da terapêutica penal, revelando, por ora, 
despreparo para o regime mais brando. [A89] 

 

Ainda, devido à interpretação que o magistrado fez do exame criminológico e o que 

espera do sentenciado para que possa usufruir do benefício pleiteado: 

 

O indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto se deu 
porque o Magistrado de Primeiro Grau considerou não preenchido o 
requisito subjetivo. 
Com efeito, tanto quanto uma decisão judicial vale – e muito – pela sua 
fundamentação e não pelo seu dispositivo puro e simples (princípio da 
persuasão racional), uma perícia vale pelo conteúdo de estudo e 
fundamento do caso, e não pelo seu “diagnóstico final” simplista. 
Há de se destacar que o exame criminológico realizado deve ser avaliado 
como um todo, e foi específico em seus tópicos: 1. o “Relatório Social” 
(fls.18/20) relata que a Agravante: a. “o meio, aqui, consideremos o 
sentido geral, casa, família, amigos, trabalhos, onde ALESSANDRA fora 
criada, contribuiu para sua decadência por não ter sido socializada a 
partir de uma sistematização de boas condutas”, o que por certo exige 
maior tempo de maturação e desenvolvimento na fase adulta e em prisão 
por crime hediondo; b. “por ser considerada pessoa à margem da 
sociedade por está encarcerada, apresenta, ainda que, em tímido 
desenvolvimento o senso de responsabilidade, entretanto possui certa 
maturidade diante dos fatos e da via. Contudo, com o viés da incerteza, 
mas com a possibilidade de reintegrar-se na sociedade através do 
trabalho remunerado”; 2. O “Relatório Psicológico” (fls.21/23) mostra 
ter a Agravante: a. sido submetida somente a “entrevista Semi-dirigida e 
Anamnese. Não houve a aplicação de Testes Psicológicos”; b. 
“atualmente vem apresentando características mais positivas no que diz 
respeito a sua maturidade e formação de valores”, ou seja, ainda está em 
processo de maturação de personalidade pós-crime; c. “É criminosa 
ocasional, com traços de prisionalização em evidentes mudanças, 
procurando adequar-se a uma nova realidade”, ou seja, ainda não está 
com progressão perfeita e formada. [A187] 

 

Também é possível observar casos em que, desfavorável o exame, o magistrado 

deferiu o benefício com base em aspectos favoráveis descritos nos laudos: 

 

Postulada a progressão ao estágio intermediário, o juízo das execuções, 
adotando pareceres desfavoráveis de assistente social e de psicóloga, 
indeferiu o pedido (fl. 29). 
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Os argumentos apresentados pelo juízo a quo não se sustentam. 
O paciente já cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de 
regime do fechado para o semiaberto. Possui “boa” conduta carcerária, 
sem registro de faltas disciplinares recentes (fls. 25/26). 
Com efeito, afora as referências negativas apontadas no relatório 
psicológico, verifica-se que o laudo social ressalta que o sentenciado 
assume os delitos praticados e mantém preservados os vínculos 
familiares, mantém boa convivência com os companheiros e bom 
relacionamento com os funcionários. 
Aponta, ainda, que o sentenciado dedica-se à atividade laborterápica na 
Unidade Prisional, no setor de costura de bolas. 
O parecer da Diretoria do Centro de Segurança e Disciplina foi 
plenamente favorável ao detento, atestando sua boa conduta e ausência 
de faltas disciplinares (fl. 25). 
O Centro de Trabalho e Educação igualmente relatou bom 
relacionamento do reeducando com os funcionários, demonstrando 
cordialidade, obediência e educação no desempenhar de suas atividades 
(fl. 26). 
No geral, portanto, favorável o parecer da Comissão Técnica de 
Classificação. 
Por fim, é incorreto supor que o paciente voltará a delinquir somente pelo 
fato de que não honrou a confiança que lhe depositou o ordenamento 
jurídico e o julgador ao conceder-lhe a anterior benesse. A ideia de risco, 
ao contrário, é inerente ao sistema progressivo de cumprimento da pena. 
É assumindo riscos que o Estado permitirá ao condenado demonstrar o 
êxito do processo de ressocialização. [A286] 

 

Por fim, como exemplo de casos em que os magistrados afastaram o resultado do 

exame criminológico e também não consideraram seu conteúdo, seja com base em outros 

aspectos do cumprimento da pena, como o comportamento em novo regime, seja porque 

discordam das categorias utilizadas: 

 

De qualquer forma, uma vez que o propalado parecer acabou sendo 
efetivamente realizado (fls. 32-36), nota-se que a avaliação levada a cabo, 
a bem da verdade, não foi nem sequer concludente acerca da completa 
inadequação do regime semi-aberto. 
É certo que o parecer assinala que o incriminado registra histórico de 
faltas disciplinares, demonstra vagueza no que toca aos planos de vida 
futuros, e que existe o "risco" de o sentenciado ceder a “impulsos”. 
Entretanto, nota-se que, noutros momentos, os experts consignam haver 
notado sinceridade, coerência e sinas de arrependimento por parte do 
sentenciado, ao menos em fase de desenvolvimento. O laudo menciona, 
também, escassez de elementos de convicção para elaboração dos 
pareceres, pois o estabelecimento em que o agravante encontra-se 
custodiado não lhe disponibiliza atividades laborterápicas, e que é 
conveniente ter cautela na concessão da progressão de regime. Em suma: 
não é categórico ao recomendar o indeferimento da benesse, tampouco 
indica qualquer elemento concreto que a inviabilize. 
O fato de o reeducando ter praticado falta grave não justifica o 
indeferimento da progressão, pois o sentenciado já foi reabilitado. Não 
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fosse assim, estar-se-ia, ao arrepio de razoabilidade mínima da Justiça 
Penal, ceifando qualquer possibilidade de ressocialização do preso só 
porque, no passado, cometeu falta disciplinar grave. [A160] 
 

Não bastam, por óbvio, nem sequer para a progressão, o cumprimento de 
um sexto das penas e bom comportamento, de mister se tenha certeza de 
que o reeducando tem condições de ser promovido a regime de menor 
vigilância e, finalmente, reintegrado à sociedade. No caso concreto, o 
exame criminológico resultou contrário à pretensão do agravante. 
Considerado, porém, o tempo fluído desde a promoção, sem incidente 
algum, é recomendável que o agravante permaneça com a progressão 
alcançada, como forma de incentivá-lo à plena ressocialização. [A161] 
 

A douta magistrada a quo indeferiu seu pedido de progressão de regime, 
uma vez que o exame criminológico foi desfavorável e, portanto, ausente 
o requisito subjetivo (fl. 38). 
Convém transcrever os dados constantes do estudo psicológico e social: 
“recebe visita da mãe e irmã, correspondências de familiares. Seus 
planos futuros são retornar para Bahia, aos estudos e constituir uma 
família. No momento sua autocrítica em relação ao processo de 
ressocialização é superficial e prematura para o regresso do reeducando 
a sociedade. (...) Seus projetos para reinserção social são simplistas e 
superficiais. Não apresenta projeto profissional definido” (fls. 31/33). 
Como se vê, o exame criminológico não trouxe elementos concretos a 
demonstrar a inconveniência da progressão de regime, não permitindo 
concluir pelo alto grau de periculosidade do sentenciado. 
Além disso, o julgador não está vinculado às conclusões do exame 
criminológico, dispõe de outros meios para análise do requisito subjetivo, 
a saber, o atestado de conduta carcerária, o boletim informativo, o 
histórico relativo a faltas praticadas durante o cumprimento da pena e ou 
qualquer outro dado colhido no processo. 
Na hipótese dos autos, o agravante, à época em que pleiteou a progressão, 
contava com atestado de bom comportamento carcerário e sua última 
falta grave é de muito tempo atrás, 22 de setembro de 2007 (fls. 22/28). 
Daí se concluir que há desenvolvimento do sentenciado no sentido de sua 
gradativa recuperação e aceitação às normas sociais, evidenciando sua 
provável adaptação à sociedade. 
A propósito: 
“Ainda que o resultado do exame criminológico não seja totalmente 
favorável ao sentenciado, é do peso dos elementos positivos em cotejo 
com os dados negativos que se deverá extrair a diretriz a ser seguida, 
para a solução da controvérsia ensejada pelo pedido de progressão ao 
regime prisional mais benigno. Nesta avaliação, não se poderá exigir do 
penitenciário uma disposição psicológica afinada com o espírito dos que 
vivem em liberdade” (TACRIMSP, Agravo em Execução, Rel. Oliveira 
Ribeiro, RJD 3/51). [A162] 
 

Dessa forma, descabida a pretensão de se estabelecer outras exigências, 
especialmente para dificultar o acesso do sentenciado a benefícios a que, 
indiscutivelmente, tem direito. 
Por sua vez, o julgador dispõe de diversos meios para análise do requisito 
subjetivo, a saber, o atestado de conduta carcerária, o boletim 
informativo, o histórico relativo às faltas praticadas durante o 
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cumprimento da pena ou qualquer outro dado colhido no processo, tal 
como no caso dos autos, o exame criminológico. 
Conclui-se das informações trazidas à baila que há desenvolvimento do 
sentenciado no sentido de sua gradativa recuperação e aceitação às 
normas sociais, evidenciando sua provável adaptação à sociedade. [A170] 
 

Realizado o exame criminológico, os pareceres social e psicológico 
apontaram aspectos favoráveis e desfavoráveis, com conclusão pela não 
concessão do benefício (fls. 22/31). 
Entretanto, conforme bem apontado no parecer da d. Procuradoria Geral 
de Justiça, os motivos considerados para a conclusão negativa à 
progressão, constantes das referidas avaliações, “caracterizam-se por 
expressões vagas e imprecisas”. De fato, há contradições importantes, a 
exemplo da afirmação sobre o controle dos impulsos agressivos e 
vinculação familiar preservada, com planos para a futura reinserção 
social, embora pouco estruturados, e com autocrítica pouco satisfatória. 
Com tais considerações, deve-se observar que o agravado já cumpriu 
mais de dois quintos da pena, exerceu atividades laborais e dedica-se ao 
estudo no estabelecimento prisional. Está reabilitado da única falta 
disciplinar, que foi cometida há mais de dois anos e a pena do mais grave 
dos crimes em execução deverá ser cumprida em regime semiaberto. 
Desta forma, apesar da incidência do princípio “in dubio pro societate” 
no processo de execução, ante os motivos inconclusivos constantes do 
exame criminológico, acredito que não há razão plausível para que o 
agravado retorne ao regime fechado, desconstituindo-se a r. sentença do 
Juízo das Execuções. Cabe-lhe nova oportunidade para demonstrar seu 
êxito no processo da tão esperada ressocialização. [A239] 
 

Postulada a progressão ao regime aberto, o juízo das execuções, adotando 
parecer desfavorável de psicólogo, indeferiu o pedido, consignando ainda 
que a reincidência e a natureza dos delitos cometidos não recomendariam 
o benefício (fls. 28/31). A peça opinativa consigna apresentar o 
sentenciado personalidade dissociai e assumir os delitos imputados sem 
revelar arrependimento (fls. 44/45). 
A referida avaliação, todavia, não se prestava ao indeferimento do 
benefício, até porque destoante dos demais laudos apresentados. 
Com efeito, o relatório social notícia preservação do vínculo afetivo com 
a companheira e apoio para a concretização de planos futuros coerentes 
com a realidade, já contando o sentenciado, inclusive, com proposta de 
emprego. Além disso, o agravante reconhece que "à época dos fatos era 
uma pessoa imatura, tinha ilusão de uma vida fácil, era ambicioso", 
demonstrando autocrítica suficiente para compreender o caráter 
reprovável de sua conduta (fls. 42/43). 
Ainda que assim não fosse, no tocante à suposta ausência de 
arrependimento por parte do agravante, circunstância aludida pelo 
psicólogo e que parece ter desempenhado papel relevante na denegação 
do pedido, vale observar que este E. Tribunal já afirmou que "o fato do 
exame criminológico ter sido considerado desfavorável, por não 
demonstrar o sentenciado um sentimento de arrependimento em relação 
ao seu passado, não é suficiente para impedir sua transferência ao regime 
semi-aberto de cumprimento de penas" (RJD 10/29). 
A seu turno, o parecer psiquiátrico ressalta que o recorrente cooperou 
com a realização do exame e demonstra boa conduta no serviço (fl. 46). 
A mencionada gravidade dos delitos não impede a promoção, uma vez 
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que tal já foi considerado pelo legislador ao cominar pena maior no 
respectivo tipo, bem como pelos Magistrados que proferiram os juízos 
condenatórios, não podendo impedir, por absoluta falta de amparo legal, a 
obtenção de benefícios na fase de execução, atendidas as exigências para 
tanto, como no caso. 
Pelo mesmo motivo, a reincidência, já sopesada no cálculo das penas, não 
constitui fato que se preste a inviabilizar a progressão.  
[...] 
Por fim, vale consignar que o sentenciado, a esta altura, encontra-se há 
mais de dois anos no regime intermediário, já desfrutou e honrou quatro 
saídas temporárias e tem trabalhado em diversas áreas desde julho de 
2006 (fls. 52/53 e 80). 
Deste modo, atendidas as exigências do art. 112 da LEP, com a redação 
dada pela Lei 10.792/03, o deferimento da promoção é medida que se 
impõe. [A276] 
 

Nesse passo, foi realizada a avaliação psicossocial de fls. 82/84 onde 
constam relatórios da assistente social, da psicóloga e de dois diretores da 
penitenciária, ausente avaliação psiquiátrica, onde, embora concordem ter 
o sentenciado “bom comportamento carcerário”, lançam conclusão 
desfavorável à progressão baseada em “condições adversas” apresentadas 
pelas avaliações, destacando os avaliadores que o detento possui “auto-
crítica em fase de elaboração, não demonstrou interesse pelas atividades 
laborterápicas e educacionais oferecidas pela unidade. Apesar de 
relacionar-se adequadamente com funcionários e com outros 
sentenciados, há registro de faltas disciplinares em seu prontuário 
penitenciário, incluindo ameaça à funcionário e plano de fuga em outras 
UPS. Considerando a importância de verificar as hipóteses de 
periculosidade e reincidência, propomos que o sentenciado permaneça 
no regime 
fechado para efeitos mesmo de avaliar sua capacidade de 
operacionalização de recursos internos mediante frustrações vivenciadas 
no período de encarceramento”. 
Bem se vê que, pelo fato de o sentenciado não ter se interessado em 
realizar atividades dentro das unidades prisionais, o que não é verdadeiro, 
vez que a fls. 89 consta ter ele realizado trabalho, e possuir faltas 
disciplinares está sendo mantido no regime integralmente fechado até que 
demonstre capacidade e merecimento, superando frustrações vivenciadas 
durante seu encarceramento. 
Nota-se que não há nenhum apontamento negativo que pudesse refletir na 
demonstração de periculosidade do detento. Ao contrário, os relatórios 
apresentados fornecem subsídios suficientes a demonstrar que o 
sentenciado tem condições de vivenciar o cumprimento de sua pena em 
regime mais brando. 
Em destaque os seguintes trechos: “O sentenciado assume o delito que 

lhe foi imputado (g.n.), mas transfere responsabilidade de seus atos para 
situações externas... mantém união estável (g.n.)... tem, uma filha de 
quatro anos desse relacionamento, e um filho de nove anos de um 
Incluído nesta unidade em 12/03/2010, apresentou adaptação esperada 
no pavilhão celular (g.n.). Durante a entrevista manteve-se calmo, 
postura reservada, respondendo ao solicitado. Não há indícios de 
agressividade e impulsividade no momento (g.n.). Possui humor estável 
e afetividade presente ao falar sobre a família. Conta com o apoio de 
familiares (g.n.) durante o cumprimento da pena. Demonstrou aceitação 
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de sua situação de encarceramento (g.n.). Pensamento em curso normal, 
memória preservada. Crítica e auto-crítica em processo de formação, 
não apresentando sinais de arrependimento em relação ao homicídio 
cometido. Capacidade para compreender e seguir regras nesta 
instituição (g.n), mas em seu prontuário há registro de faltas graves... 
Estabelece vida futura condizente com suas possibilidades... Não 

apresentou indícios de transtorno de personalidade ou desvio de 
conduta durante sua permanência na Unidade (g.n.)” (síntese 
psicológica). 
Os diretores do Centro de Segurança e Disciplina e do Centro de 
Trabalho e Educação destacaram que o sentenciado possui “boa conduta 
carcerária”, vez que não registra falta disciplinar na referida unidade 
prisional e mantém convívio prisional adequado, embora não participe de 
atividades laborterápicas e educacionais. 
Desse modo, nota-se que a conclusão dos avaliadores é contraditória aos 
relatórios apresentados e, portanto, não pode ser considerada em prejuízo 
do detento que cumpre pena desde 2001 no regime fechado, restando-lhe 
o cumprimento de pouco mais de 04 anos de pena, vez que se estaria 
mantendo-o no regime integralmente fechado banido da legislação 
brasileira e contrariando o fim buscado pela Lei de Execuções Penais, 
impedindo o sentenciado de experimentar uma convivência mais branda. 
Mantendo-se o agravante na situação em que se encontra, ainda que haja 
pareceres contrários, ao final de sua pena, será colocado em liberdade 
sem que tenha se ressocializado. 
É certo que possui o agravante faltas disciplinares em seu prontuário (03 
faltas praticadas nos anos de 2008, 2009 e 2010), todavia, já foi punido e 
já as reabilitou, não podendo esses fatos serem novamente considerados, 
posto que foi atestada sua “boa conduta carcerária”. 
Por tudo isso, a meu ver, tem o agravante direito a ser progredido para o 
regime semiaberto, destacando-se que não se justifica negar ao preso o 
direito que a Lei a ele confere, baseado em alegações subjetivas ou 
presunção não amparada por fatos ou argumentos concretos. 
Anota-se, ademais, que a progressão é para o regime intermediário, qual 
seja, o semiaberto, progressão que resulta da aptidão demonstrada pelo 
preso no aceite das regras e cumprimento dos deveres que lhe foram 
impostos no regime fechado. 
Assim, se o agravante preenche os requisitos exigidos, tendo observado o 
código de disciplina do presídio onde cumpre pena no regime fechado, 
deve ser reconhecido o seu direito à progressão no regime, pois esse é o 
desejo do legislador, conforme expressamente previsto no artigo 112, da 
Lei de Execução Penal, que é a norma eficaz vigente quando da pratica 
do crime pelo qual foi condenado. 
Observe-se, que a progressão de regime é imprescindível ao preparo do 
sentenciado antes de ser reinserido no seio social, lembrando sempre que, 
no intermediário, o réu não desfrutará de total liberdade, permanecendo, 
ainda que de forma menos vigiada, encarcerado. [A387] 
 

Em outros casos, os magistrados são reticentes em afastar o resultado do exame, 

como por exemplo: 

 

Cumpre ressaltar, outrossim, que, por óbvio, o magistrado não está 
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adstrito às conclusões exaradas nos laudos periciais, podendo 
desconsiderá-las, desde que fundamente a sua decisão em outros 
elementos de convicção. Mas, evidentemente só deve fazê-lo com esteio 
em prova inequívoca em sentido contrário, pois, ao reverso, nada 
existindo que infirme as considerações dos experts, correrá o risco de 
proferir decisão com base em argumento movediço, ou seja, sem 
sustentação, a relevar ser sempre recomendável que considere a prova 
técnica e as circunstâncias da hipótese em exame e que o faça também 
por decisum motivada, como o fez, uma vez mais, acertadamente, o juízo 
a quo. [A107] 

 

No caso, embora presente o requisito objetivo para a progressão de 
regime, carece o agravante do requisito subjetivo, pois o laudo 
psicológico que compõe o exame criminológico realizado lhe é 
totalmente desfavorável. 
É certo que o Juiz não está vinculado ao referido laudo, mas, tendo em 
vista que se cuida de manifestação elaborada por especialista sobre a 
personalidade e o comportamento do condenado, para recusá-lo necessita 
de argumentos sólidos, o que não se verifica na hipótese em tela. [A109] 

 

Enfim, além dos posicionamentos conflitantes quanto à utilização do exame 

criminológico, quando pode ser realizado, como deve ser avaliado, quais as categorias que 

predominam etc, há ainda casos em que existem pareceres conflitantes pertencentes a um 

mesmo exame criminológico. Sendo essa perícia composta de, pelo menos, um relatório 

social e um relatório psicológico, havendo, algumas vezes, relatório psiquiátrico, tais 

pareceres podem ser divergentes entre si, opinando de forma favorável ou desfavorável 

quanto à concessão do benefício. Nesses casos, o magistrado deve optar por adotar um 

deles, o que aumenta o seu espaço de discricionariedade, além de demonstrar que, mesmo 

com a realização dessa perícia, não há certezas em seu resultado:  

 

Embora o agravante afirme, em sua minuta de recurso, que o laudo fora 
favorável à concessão de benefícios, o argumento não prospera. 
Ao contrário, a conclusão do relatório psiquiátrico foi veementemente 
desfavorável à sua concessão. Consequentemente, apesar do relatório 
psicológico e social apresentar-se favorável à progressão, cabe ao MM. 
Juiz de Direito interpretar, no caso concreto, diante dos elementos fáticos 
existentes nos autos, qual o caminho mais adequado para o agravante. 
Assim, o laudo pericial deve ser analisado em conjunto com os outros 
elementos existentes nos autos, que são demonstrativos de seu 
comportamento carcerário. 
Com isso, agiu corretamente o MM. Juiz de Direito, ao indeferir o 
benefício, pois é possível concluir que ficou suficientemente demonstrada 
a efetiva dificuldade do agravante em readaptar-se ao convívio social. 
Estamos, portanto, diante de um sentenciado de elevada periculosidade, 
sendo o atestado de boa conduta de fls. 27, elaborado com base nos 
últimos meses de sua permanência no cárcere, insuficiente para 
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determinar a cessação de sua periculosidade e verificar estar em 
condições de se ressocializar. 
Ausente, portanto, o requisito subjetivo, que é caracterizado por 
elementos de ordem social e comportamental, capazes de comprovar ser o 
reeducando merecedor da concessão do benefício pleiteado, razão pela 
qual a r. sentença de primeiro grau não merece reparo algum. [A53] 

 

O exame criminológico realizado apresentou-se negativo quanto à 
avaliação psiquiátrica. 
Na avaliação psiquiátrica ficou consignado que o suplicante “não 
demonstra sinais de arrependimento ou ter-se beneficiado com a terapia 
ressocializadora. Planos futuros vagos e inconsistentes o que aliado à 
sua pouca qualificação profissional, serão fatores limitadores à sua 
reinserção social e laborativa”. Acresce que “demonstra certa 
jocosidade ao relatar sua vida delituosa credita às dificuldades 
econômicas tentando minimizar a agressividade dos fatos já que não 
houve ofensa à integridade física das vítimas” (fls. 39). 
Dessa forma, embora o suplicante apresente bom comportamento 
carcerário, não tendo registro de faltas disciplinares, e tenha cumprido a 
fração temporal para a progressão, diante dos fatores negativos elencados 
na perícia criminológica, e pela reiteração em crimes graves, na verdade 
não apresenta méritos subjetivos suficientes à obtenção da benesse, 
anotando-se que está condenado a quase 30 (trinta) anos de reclusão.  
Ensina Julio Fabbrini Mirabete, que “não basta o bom comportamento 
carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à 
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou 
adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua 
readaptação social (in Execução Penal, ed. 9ª, 2000, p. 346). 
Tem longa pena a cumprir, não sendo razoável ser promovido ao regime 
semi-aberto, onde a custódia é excessivamente reduzida, e, tratando-se de 
pessoa com personalidade voltada para a prática de crimes, seria por 
demais precipitado promovê-lo ao regime intermediário. 
É certo que Súmula Vinculante nº 26, do C. Supremo Tribunal Federal, 
reduziu o prazo objetivo de 1/6, mas o demérito subjetivo permanece na 
hipótese, devendo permanecer, por ora, no regime fechado. [A104] 

 

O paciente já cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de 
regime do fechado para o semiaberto. Possui “boa” conduta carcerária, 
sem registro de faltas disciplinares recentes (fls. 25/26). 
Com efeito, afora as referências negativas apontadas no relatório 
psicológico, verifica-se que o laudo social ressalta que o sentenciado 
assume os delitos praticados e mantém preservados os vínculos 
familiares, mantém boa convivência com os companheiros e bom 
relacionamento com os funcionários. 
Aponta, ainda, que o sentenciado dedica-se à atividade laborterápica na 
Unidade Prisional, no setor de costura de bolas. 
O parecer da Diretoria do Centro de Segurança e Disciplina foi 
plenamente favorável ao detento, atestando sua boa conduta e ausência 
de faltas disciplinares (fl. 25). 
O Centro de Trabalho e Educação igualmente relatou bom 
relacionamento do reeducando com os funcionários, demonstrando 
cordialidade, obediência e educação no desempenhar de suas atividades 
(fl. 26). 
No geral, portanto, favorável o parecer da Comissão Técnica de 
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Classificação. [A286] 
 

A decisão agravada houve por bem afastar a progressão ao regime 
semiaberto, ao entender que, embora satisfeito o requisito objetivo, o 
subjetivo não fora preenchido. 
Conclui que: “o laudo social não tenha, na verdade, desaconselhado o 
deferimento da progressão, reputa-se prematura a concessão do 
benefício nesse momento, ante as considerações tecidas no relatório 
psicológico” (fls. 37). 
A agravante cumpre pena decorrente da prática de delitos de natureza 
grave, tanto assim que, cumpre pena severa. 
Ainda que a decisão agravada não tenha levado em conta unicamente a 
natureza dos delitos pelos quais a agravante desconta a pena privativa de 
liberdade há que ser considerado o parecer da assistente social, 
ressaltados que foram considerações relevantes. 
Como assinalado pela assistente social Maria Aparecida de Oliveira 
Lima, em manifestação minuciosa e esmerada, há que ser possibilitada a 
agravante a passagem para o regime semiaberto como forma de propiciar 
a gradativa reiteração ao meio social. 
A leitura do parecer dá dimensão bastante completa não só do contexto 
das relações sociais em que se deu a trajetória de vida da agravante, como 
também da preocupação da agravante em poupar e proteger os irmãos das 
vicissitudes a que se viu submetida no seio da própria família. Após 
considerar tais fatores, o parecer conclui que a agravante “vem fazendo 
sua parte” na direção do processo de ressocialização, representante a 
progressão de regime “numa tentativa de retorno gradativo no meio 
social mais amplo” (fls. 31). 
Consta dos autos, atestado de bom comportamento carcerário da 
agravante, não consta falta disciplinar e remiu cento e trinta e um dias 
pelo trabalho (fls. 16, 18/19). 
Na fase da execução da pena, interessa observar em que medida o 
condenado demonstra de modo gradativo a possibilidade de se reintegrar 
à comunidade. 
O exame do mérito do condenado para a progressão de regime exige um 
olhar para o futuro. Não pode ter como referência o passado. A passagem 
para o regime intermediário representa estímulo para a obtenção do 
degrau seguinte. [A292] 

 

Como se pode notar, o exame criminológico é, conforme já afirmado, o critério 

extralegal de maior relevância na execução penal, pois não apenas dialoga com os outros 

critérios extralegais, como proporciona embasamento supostamente científico para a 

existência desses critérios, além de ser amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive 

dos Tribunais Superiores. Além disso, concede um espaço de discricionariedade ao 

magistrado que permite a este o desfecho que quiser ao caso concreto, não oferecendo 

qualquer tipo de limitação ao poder punitivo que ele quiser exercer. 

O magistrado, então, pode ou não realizar o exame, sendo aceito que o fundamento 

para tanto sejam argumentos genéricos e vagos, encaixando-se em qualquer caso. 
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Realizado, pode optar pela vinculação ao resultado, pelo afastamento do exame ou mesmo 

pela escolha de determinados elementos dentro do laudo, que raramente será totalmente 

positivo ou totalmente negativo, ou mesmo permitindo a escolha de um laudo ou outro, 

caso estes sejam conflitantes. Serve, portanto, para embasar qualquer decisão por parte do 

magistrado. 

No entanto, se na execução penal prevalecesse o in dubio pro reo – o que, como se 

verá adiante, não é o que ocorre, de acordo com a jurisprudência majoritária –, a maioria 

das decisões – que determina a realização de exame criminológico, apesar de cumpridos os 

critérios previstos em lei para o benefício, ou que se apega a elementos negativos descritos 

nos laudos, ou mesmo que privilegia o laudo desfavorável quando há pareceres favoráveis 

– seria inaceitável. Com efeito, havendo quaisquer elementos positivos quanto ao apenado, 

a dúvida acerca do cabimento do benefício deveria se resolver a favor do sentenciado. 

Nesse sentido, LOPES JR.: 

 

O princípio do in dúbio pro reo é perfeitamente invocável no processo de 
execução, especialmente em momentos críticos de valoração, como 
ocorrem nos exames criminológicos. Se não houver consenso na equipe 
de observação ou houverem laudos divergentes, está criada a dúvida, que 
necessariamente deve ser resolvida em benefício do apenado, 
reconhecendo-se o direito pleiteado (progressão, livramento condicional 
etc.). Da mesma forma, se o juiz entender que os argumentos invocados 
para desautorizar a medida forem frágeis ou despidos de suficiente lastro, 
deve pender a balança em benefício do apenado345. 

 

4.3.3 Categorias utilizadas no exame criminológico 

 

Entende-se necessário expor as principais categorias utilizadas nos exames 

criminológicos, por ser este um elemento central na execução penal, mas principalmente 

porque, na maioria dos casos, os desembargadores não questionaram tais categorias346, o 

                                                           
345 LOPES JR., Aury. Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 393. 
346 Ao contrário, verifica-se acórdãos que expressamente afirmam que “não se discute a eficácia” do exame 
criminológico: “Ainda que o magistrado não esteja vinculado ao resultado do exame criminológico, não se 
discute a eficácia do método empregado para a análise do comportamento psicossocial do encarcerado que 
pretende voltar a interagir no meio social. [...] E, uma vez determinada essa prova, ainda que o magistrado 
não esteja vinculado ao resultado do exame criminológico, é evidente que a providência constitui método 
eficaz de avaliação do mérito do reeducando e serve como baliza para análise da aptidão do condenado para 
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que significa dizer que elas ainda embasam as decisões judiciais acerca dos benefícios da 

execução347. 

São considerados, nos relatórios, elementos referentes à família do sentenciado, 

como se relaciona com as pessoas, como compreende o cometimento do delito e seus 

reflexos, bem como seu discurso na entrevista com os peritos. São realizados juízos acerca 

de sua personalidade e periculosidade. 

Quanto aos aspectos familiares, descreve-se a família do sentenciado e se é 

estruturada ou não, a situação financeira do pai e da mãe, como foi sua criação, sua 

infância e adolescência (incluindo se já foi internado por atos infracionais), se mais alguém 

da família cometeu crimes. É descrito se possui namorada, companheira ou esposa, ou 

mesmo se possui filhos. Ainda, consta dos relatórios se o sentenciado recebe apoio dos 

familiares desde que iniciou o cumprimento de pena, se recebe visitas ou se outro tipo de 

contato é mantido. 

Seu grau de escolaridade e a profissão que exercia ou que pretende exercer são 

                                                                                                                                                                                

obtenção do benefício. [...] Assim, considerando que o Magistrado fundamentou sua decisão em exame 
criminológico que concluiu pela inaptidão do sentenciado voltar ao convívio da sociedade, não há como 
afastar a certeza sobre o acerto da decisão agravada, razão pela qual, o improvimento do agravo, para a 
manutenção da decisão, pelos próprios fundamentos, é medida que se impõe à correta solução do caso em 
questão.” [A241]; e “No entanto, é o caso de se anular o r. decisum guerreado. [...] Dessarte, forçoso 
reconhecer que a fundamentação adotada na decisão combatida (a qual não se viu lastreada em qualquer 
elemento de convicção extraído da execução originária, mas tão-somente em especulações de índole genérica 
em relação a uma suposta ausência de absorção da terapêutica penal) é inidônea a embasar a negativa do 
pedido de progressão de regime prisional. Tal indeferimento somente seria plausível se calcado, por exemplo, 
em resultado negativo do exame criminológico, evidenciando a inaptidão subjetiva do paciente para o 
desconto de suas penas em regime prisional mais brando. Aliás, importante anotar que, com o advento da Lei 
nº 10.792/03, tal espécie de perícia não se viu abolida; houve, tão-só, a inversão da regra sistêmica 
estabelecida desde a Lei de Execução Penal (nº 7.210/84), relegando-se tal exame para situações 
extraordinárias, nas quais, antes da análise da benesse executória penal requerida, seja necessário o recurso a 
um meio mais preciso de aferição das reais condições de ressocialização do indivíduo preso. E o caso 
presente se enquadra nesse cenário. Assim, mister cassar-se a decisão guerreada, para se buscar, antes da 
análise do pedido de progressão, um maior grau de certeza sobre as efetivas condições de reinserção social do 
sentenciado.” [A264] 
347 Sobre o discurso da psiquiatria na execução penal e a dificuldade em sua refutação, LOPES JR. discorre: 
“[...] o discurso da psiquiatria destrói qualquer possibilidade de contraditório e direito de defesa, eis 
que não há como refutar as hipóteses, resistir em igualdade de condições. Na verdade, o que ocorre no 
processo de execução e ninguém quer admitir, é que nosso modelo implica reducionismo sociobiológico. É 
um absurdo retrocesso aos conceitos lombrosianos de propensão ao delito, causas da delinquência e a 
personalidade voltada para o crime, como muito bem identificou Salo de Carvalho. A função do juiz fica 
reduzida a acolher os laudos e com isso há a perigosa fundição do modelo jurídico com o discurso da 
psiquiatria. E o perigo está no excesso de subjetivismo, pois o discurso jurídico é refutável, mas o da 
psiquiatria não. É a ditadura do modelo clínico. Para os juízes, o papel de mero homologador de laudos 
técnicos é muito cômodo. Eles acabam substituindo o discurso jurídico pelo discurso da psiquiatria, tornando 
sua decisão impessoal, inverificável e impossível de ser contestada. Ademais, o julgador acaba ‘lavando as 
mãos’, pois a decisão punitiva passa a ser reflexo de um juízo que não é feito por ele, mas pelo psicólogo ou 
psiquiatra de plantão. Existe uma pulverização da responsabilidade de decidir.” In: LOPES JR., Aury. 
Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: CARVALHO, Salo 
de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 395. 
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descritos nos laudos. Seus planos futuros também são considerados, ou seja, se possui 

planos futuros, se são elaborados, se são condizentes com a sua realidade ou se são 

ambiciosos demais e se são fundamentados em situações concretas. 

Além disso, aspectos da execução igualmente são considerados, isto é, se trabalha 

ou estuda dentro da prisão, como é o relacionamento com os funcionários do 

estabelecimento prisional e mesmo com outros presos, se já obteve benefícios 

anteriormente e como se comportou à época, se possui registros de faltas em seu prontuário 

e até quais os crimes por ele praticados. 

Os exames criminológicos, ainda, estão permeados de julgamentos subjetivos 

acerca do sentenciado, havendo nos relatórios afirmações quanto ao sentenciado no sentido 

de se: a sua crítica está estruturada; demonstra empenho no processo de readaptação social; 

assimila as propostas ressocializadoras; absorveu a terapêutica prisional; oferece indícios 

de que irá se adaptar ao novo regime ou ao livramento condicional; apresenta estereótipos 

de que voltará a delinqüir; apresenta periculosidade; o julgamento de valores ético-morais 

está estruturado; assume a prática do delito (com que tipo de crítica e se a atribui a 

influências externas, por exemplo); possui autocrítica; apresenta maturidade; reflete sobre 

os seus atos e se conscientiza deles; sabe lidar com frustrações; é convincente em suas 

propostas de ressocialização; apresenta indícios de que se ajustará ao novo regime; exibe 

desejo de mudança; demonstra o seu comprometimento com o processo de ressocialização; 

apresenta desejos de reparação; está se beneficiando da terapia ressocializante; possui 

controle de seus impulsos; apresenta frieza; inibe seus “mecanismos frenadores”; apresenta 

agressividade, impulsividade ou superficialidade; se orienta no tempo e espaço; evidencia 

distúrbios ou possui personalidade dissocial; o discurso que apresenta é sincero, 

controverso ou programado; apresenta projeção social satisfatória; dispõe de recursos 

internos para adaptação ao benefício requerido; necessita de amadurecimento e 

reorganização social para lidar com seus conteúdos internos; possui culpa ou 

arrependimento (e as razões para esse arrependimento, sendo elencado com aspecto 

negativo, por exemplo, se o arrependimento vem das próprias perdas pessoais e não em 

decorrência dos reflexos de suas ações para a vítima e para a sociedade). 

Dessa forma, percebe-se que os exames criminológicos e os discursos adotados e 

desenvolvidos pelos peritos fortalecem a construção de estereótipos. Apesar de 

constituírem um discurso técnico, não são neutros, mas carregados de “conteúdos 
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moralistas”348. Ademais, todos esses diagnósticos realizados pelos peritos consistem em 

critérios extralegais do cumprimento da pena, não sendo exigido do sentenciado seu 

arrependimento ou saber lidar com frustrações para que possa obter benefício da execução 

penal. Além disso, são categorias que focam somente no indivíduo, seus aspectos 

psicológicos e familiares, assumindo um conceito individualista de crime e criminoso, sem 

se preocupar com as condições de cumprimento da pena ou das oportunidades fornecidas, 

pelo Estado, para que as propostas ressocializadoras sejam alcançadas. 

Chama a atenção, também, que não há como se assegurar que as características 

descritas não estejam relacionadas com o próprio processo de prisionização, 

principalmente quando não há exame de entrada. Nesse sentido, SÁ esclarece: 

 

Diversos fatores “negativos” que comumente vêm reforçando conclusões 
contrarias à concessão dos benefícios podem facilmente ser associados à 
experiência do encarceramento. Exemplos ilustrativos: estereotipia de 
pensamento, com baixa capacidade de reflexão e autocrítica (reflexos da 
estereotipia do cárcere), valores ético-morais centrados em benefícios 
próprios (mecanismo de sobrevivência), aspectos regressivos, infantis, de 
imaturidade e insegurança (produtos mais do que esperados de uma vida 
totalmente controlada, de total dependência de outros), dificuldade de 
elaboração de planos futuros consistentes (reflexos da estereotipia do 
cárcere e da falta de perspectivas na vida carcerária, e não ser, quando 
muito, a de conquistar a liberdade).349 

 

Da mesma forma, vale mencionar o seguinte trecho de acórdão: 

 

A propósito: 
“Ainda que o resultado do exame criminológico não seja totalmente 
favorável ao sentenciado, é do peso dos elementos positivos em cotejo 
com os dados negativos que se deverá extrair a diretriz a ser seguida, 
para a solução da controvérsia ensejada pelo pedido de progressão ao 
regime prisional mais benigno. Nesta avaliação, não se poderá exigir do 
penitenciário uma disposição psicológica afinada com o espírito dos que 
vivem em liberdade” (TACRIMSP, Agravo em Execução, Rel. Oliveira 
Ribeiro, RJD 3/51). [A162] 

 

Há, ainda, com base nos diagnósticos feitos, a elaboração de prognósticos de se: o 

                                                           
348 BATISTA, Vera Malaguti de Souza Weglinski. O proclamado e o escondido: a violência da neutralidade 
técnica. Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 77-86, 1997, p. 77. 
349 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 202. 
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sentenciado apresenta tendência a abandonar o novo regime; a sua ressocialização será 

colocada em risco com a concessão do benefício; poderá reincidir; deve haver cautela na 

concessão dos benefícios ou se precisa permanecer por mais tempo em regime mais severo 

para continuar absorvendo valores sociais ou a terapêutica prisional ou, ainda, para melhor 

refletir acerca dos delitos, aprimorar seu senso crítico ou para contribuir no processo de 

evolução correcional. 

No entanto, como esclarece SÁ, o exame criminológico para a concessão de 

benefícios envolve um diagnóstico e um prognóstico. Enquanto o diagnóstico consiste na 

compreensão da conduta criminosa, considerando-se o contexto pessoal do examinando em 

toda a sua complexidade, o prognóstico seria um juízo de probabilidade sobre a conduta 

futura do sentenciado, que não se reveste da certeza que seria necessária para fundamentar 

decisões judiciais tão vitais para o examinando e a sua família.350 

De fato, mesmo que seja possível fazer juízos acerca da personalidade de um 

indivíduo ou mesmo captar tendências sobre comportamentos futuros, essas se inserem no 

campo das possibilidades e probabilidades, não sendo cabível manter uma pessoa presa por 

mais tempo por comportamentos que podem ou não ocorrer.351 

Com efeito, não se vislumbra a legitimidade da utilização de um prognóstico, que 

no máximo identifica tendências, como fundamento para a manutenção da privação de 

liberdade de alguém, em um ordenamento jurídico que exige certezas para a incidência 

penal352. A atuação estatal por trás disso é a mesma que prender preventivamente alguém 

com base na possibilidade de vir a cometer crimes. A diferença é de que em um caso a 

pessoa já cometeu algum crime e na outra não, e a facilidade com que isso ocorre na 

execução penal evidencia a estigmatização que o sentenciado sofre, inclusive por parte do 

Estado, ao ser inserido no sistema penal, a partir de quando serão feitos julgamentos 

morais e haverá interferências em sua individualidade que jamais seriam aceitos para um 

                                                           
350 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 190-194. 
351 VASCONCELLOS, Silvio José L.; KRUG, Jefferson Silva; SILVA, Roberta Salvador. A avaliação 
psicológica na esfera do Direito Penal: para que serve e a quem serve? In: FAYET JR., Ney; MAYA, André 
Machado (org.). Ciências penais e sociedade complexa II. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009, p. 396-397. 
352 Conforme explica KARAM: “A função de garantia exercida pelo princípio da legalidade somente se 
concretiza quando a lei dispõe seus enunciados com clareza e precisão. Cláusulas genéricas, conceitos 
indeterminados ou ambíguos equivalem a uma ausência de formulação legal. Ao direito assegurado ao 
indivíduo de conhecer as proibições, para que dele se possa exigir a abstenção de condutas que as contrariem, 
corresponde o dever do legislador de formular dispositivos sem contornos semânticos difusos”. In: KARAM, 
Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e violações a 
direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). Execução 
Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 169.  
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cidadão livre. 

Nesse sentido, fica clara a colocação do sentenciado como um inimigo, que não 

merece os mesmo direitos e garantias previstos para o cidadão que não cometeu um crime: 

 

O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes conferiu 
um tratamento punitivo que não correspondia à condição de pessoas, 
dado que os considerava apenas como entes perigosos ou daninhos. Esses 
seres humanos são assinalados como inimigos da sociedade e, por 
conseguinte, a eles é negado o direito de terem suas infrações 
sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal, isto é, das 
garantias que hoje o direito internacional dos direitos humanos estabelece 
universal e regionalmente.353 

 

Foram selecionados, apenas para exemplificar as categorias expostas, alguns 

trechos de exames criminológicos citados nos acórdãos, optando-se por aqueles que 

reuniam as categorias mais recorrentes: 

 

O agravante foi submetido à avaliação psicológica, sendo concluído que: 
“O sentenciado manteve discurso truncado e tartamudo, talvez pela 
ansiedade decorrente do momento da avaliação aliada à um ligeiro 
déficit na esfera intelectual. Embora assuma a autoria dos delitos a ele 
imputados, não consegue elaborar crítica sobre seus atos e 
conseqüências. Denota baixa tolerância ás frustrações e ausência de 
sentimento de culpa reparador. Reconhece-se como influenciável e 
apresenta algum prejuízo na capacidade adaptativa. A contensão dos 
impulsos e da agressividade é exercida por mecanismos externos.” 
(fls.04) 
O relatório psicossocial concluiu que: “Considerando a súmula da 
discussão do caso e o exposto nos relatórios, entende-se que o 
sentenciado em tela, no presente momento, ainda não reúne aspectos 
psicológicos e sociais favoráveis carecendo de amadurecimento e 
reorganização pessoal para que possa lidar adequadamente com seus 
conteúdos internos e assim, apresentar uma projeção social satisfatória.” 
(fls. 05) [A27] 

 

Consta, ainda, que o parecer do médico psiquiatra responsável pela 
realização do exame criminológico conclui, após minuciosa análise dos 
dados apresentados durante a avaliação, que “o sentenciado, do ponto de 
vista psiquiátrico forense, não demonstra efetivo empenho em seu 
processo de readaptação social, evidenciando assimilação deficiente das 
propostas ressocializadoras da terapêutica penal e com indícios de que 
não se ajustará ao novo regime (fls. 39). [A40] 

                                                           
353 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2011, p. 11. 
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[...] demonstra o acurado exame dos autos que não reúne ele, ainda, as 
condições desejadas para usufruir o regime intermediário, visto que se 
extrai do pertinente relatório social, “Nota-se, no decorrer da entrevista, 
que o reeducando não apresenta crítica a respeito do seu passado 
delituoso, é contraditório e incoerente em vários momentos de seu relato. 
A assimilação dos valares éticos e morais é distorcida, demonstrando 
necessidade em estar presente num mundo marcado por delinqüência, 
sugerindo até mesmo gostar de fazer parte deste mundo, contrariando 
assim todos os valores socialmente aceitos. Acredita-se que até o 
momento não houve nenhuma evolução no processo de ressocialização, o 
que fatalmente levaria a não permanência num regime menos rigoroso.” 
(fls. 160). 
De igual sorte, o relatório psicológico: “Apresenta pobre visão e vivência 
do mundo que podem ter sua origem nas falhas do seu desenvolvimento 
psicológico. Sua incapacidade em lidar com frustrações e seu 
imediatismo foram determinantes para a efetivação dos delitos. A 
terapêutica penal pouco fez para o resgate dos valores éticos e morais. 
Embora esteja assimilando o processo de reeducação, parece precoce 
uma progressão de regime, no momento, por não apresentar 
amadurecimento suficiente para uma futura reintegração social positiva 
(fls. 161). 
E, por fim, do exame psicológico: “Apesar do tempo de pena já 
cumprida não indícios (sic) efetivos de ganho de maturidade e 
incorporação de valores sociais que o credenciem à progressão de 
regime." (fls. 161). [A60] 

 

E, de fato, concluíram os experts: 
(...) 
Vem apresentando boa evolução carcerária, sem tentativas de fugas ou 
faltas disciplinares graves, conforme atestado em anexo, mostrando 
assim ser detentor de bons meios contensores de impulsos e boa 
adaptabilidade. Elabora crítica positiva de sua conduta delituosa 
anterior, assim como planos futuros condizentes com sua presente 
realidade. Apresenta sinais de arrependimento sincero, com sentimento 
de culpa presente e reparador. Sua periculosidade acha-se modificada, 
sem manifestações. 
Em nossa opinião, já se encontra em condições de obter a concessão do 
benefício pleiteado ou a progressão de pena. [A102] 

 

Ademais, convém atentar para o exame criminológico favorável ao 
agravado, onde se asseverou: “Sentenciado com bom comportamento 
carcerário, exerce atividade laborterápica, mantém os vínculos 
familiares preservados e seus objetivos aparentemente são condizentes 
com sua realidade atual. Diante do exposto e aliado ao fato do 
reeducando ter cumprido satisfatoriamente parte de sua condenação em 
estabelecimento condizente, a equipe conclui que não há aspectos 
relevantes que o impeça de progredir ao regime semiaberto.” (fl. 49) 
Cumpre observar, ainda, o laudo psiquiátrico favorável ao agravante no 
sentido de que “considero que o sentenciado, do ponto de vista 
psiquiátrico-forense, demonstra efetivo empenho em seu processo de 
readaptação social, evidenciando assimilação das propostas 
ressocializadoras da terapêutica penal e com indícios de que se ajustará 
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ao novo regime. Atende aos requisitos objetivos preconizados pela 
legislação supracitada e evidencia condições de ordem subjetiva 
favoráveis à concessão do benefício ora pleiteado.” (fls. 56) [A195] 

 

Constou expressamente da conclusão da Comissão Técnica de 
Classificação: “A CTC reunida nesta data manifesta-se de forma 
desfavorável à concessão ao Regime Semiaberto. As avaliações 
específicas das áreas apresentam condições adversas para a progressão. 
O sentenciado apresenta tendência a transferir responsabilidade de seus 
atos para situações externas, não demonstra arrependimento do mal 
cometido a terceiros. Os planos de vida futura não são fundamentados 
em situações concretas. Apresenta crítica ainda em formação. Apesar de 
manter bom comportamento, em seu prontuário há registro de falta 
disciplinar grave devido à movimento de rebeldia em janeiro de 2009, 
podendo ser indicativo de tendências impulsivas. Nestas condições 
propomos que o sentenciado permaneça no regime fechado para melhor 
verificarmos as hipóteses de periculosidade, reincidência, bem como sua 
capacidade de operacionalização de recursos internos mediante 
frustrações vivenciadas no período de encarceramento.” (fls. 24v.). 
[A217] 

 

A negativa do reeducando não pode se sobrepor aos demais elementos 
favoráveis constatados nos relatórios, onde consta que: 
“... não há compulsão; há controle de si mesmo e dos impulsos vitais; há 
equilíbrio mental no todo, há boa tolerância às frustrações; a tendência é 
não fazer crime; há boa evolução existencial (fls. 29/30); não apresenta 
problemas de adaptação ou relacionamento interpessoal e seus impulsos e 
agressividade não se mostram exacerbados; vem mantendo bom 
comportamento, trabalha com regularidade e bom desempenho além de 
contar com várias saídas autorizadas das quais retornou em horário 
preestabelecido (fls. 31/32)”. [A271] 

 

Ademais, foi realizada avaliação técnica do reeducando aos 28/9/2009, 
por equipe multidisciplinar composta de assistente social, psicólogo e 
médico psiquiatra, cujo parecer foi favorável ao agravante (fls. 92/93), 
nos seguintes termos: 
"Foi possível detectar atitudes no reeducando que o direcionam a 
adaptabilidade social". 
"(...) Vivência a experiência prisional com reflexão e crítica adequadas, 
demonstrando bom nível de absorção da terapêutica prisional. No 
momento, sugere encontrar-se preparado para ser beneficiado com o que 
pleiteia". [A328] 

 

Ademais, o condenado foi submetido a exame criminológico para 
analisar o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional 
ou a progressão de regime, e a assistente social concluiu que: 
"Mostra-se, no momento, que não houve reflexões positivas acerca de 
suas ações e que sua permanência em cárcere não foi suficiente para que 
o reeducando reconhecesse sua culpabilidade. Portanto manifesto 
parecer contrário a sua ida para o semiaberto e livramento condicional" 
(fls. 32). 
De teor semelhante é o parecer da psicóloga: 
"Percebe-se que o reeducando não aparenta estar em processo 



 

 

212 

construtivo, demonstra certa maturidade e não se mostra firme em suas 
perspectivas futuras, portanto, neste momento parece prematuro a 
concessão do Regime Semiaberto e a do Livramento Condicional, pois o 
reeducando necessita adquirir maior responsabilidade e 
comprometimento no processo de ressocialização" (fls.34). [A360] 

 

Nesse passo, foi realizada a avaliação psicossocial de fls. 82/84 onde 
constam relatórios da assistente social, da psicóloga e de dois diretores da 
penitenciária, ausente avaliação psiquiátrica, onde, embora concordem ter 
o sentenciado “bom comportamento carcerário”, lançam conclusão 
desfavorável à progressão baseada em “condições adversas” apresentadas 
pelas avaliações, destacando os avaliadores que o detento possui “auto-
crítica em fase de elaboração, não demonstrou interesse pelas atividades 
laborterápicas e educacionais oferecidas pela unidade. Apesar de 
relacionar-se adequadamente com funcionários e com outros 
sentenciados, há registro de faltas disciplinares em seu prontuário 
penitenciário, incluindo ameaça à funcionário e plano de fuga em outras 
UPS. Considerando a importância de verificar as hipóteses de 
periculosidade e reincidência, propomos que o sentenciado permaneça 
no regime fechado para efeitos mesmo de avaliar sua capacidade de 
operacionalização de recursos internos mediante frustrações vivenciadas 
no período de encarceramento”.  
[...] 
Em destaque os seguintes trechos: “O sentenciado assume o delito que 
lhe foi imputado (g.n.), mas transfere responsabilidade de seus atos para 
situações externas... mantém união estável (g.n.)... tem, uma filha de 
quatro anos desse relacionamento, e um filho de nove anos de um 
relacionamento anterior... está recebendo apoio através de visitas da 

companheira e correspondências dos demais familiares (g.n.)... ao 
receber a liberdade pretende voltar a trabalhar e cuidar da família” 
(síntese social). 
“Recebe visitas da companheira, demonstrando vínculo afetivo familiar 

preservado (g.n.). Incluído nesta unidade em 12/03/2010, apresentou 
adaptação esperada no pavilhão celular (g.n.). Durante a entrevista 
manteve-se calmo, postura reservada, respondendo ao solicitado. Não há 

indícios de agressividade e impulsividade no momento (g.n.). Possui 
humor estável e afetividade presente ao falar sobre a família. Conta com 
o apoio de familiares (g.n.) durante o cumprimento da pena. 
Demonstrou aceitação de sua situação de encarceramento (g.n.). 
Pensamento em curso normal, memória preservada. Crítica e auto-
crítica em processo de formação, não apresentando sinais de 
arrependimento em relação ao homicídio cometido. Capacidade para 

compreender e seguir regras nesta instituição (g.n), mas em seu 
prontuário há registro de faltas graves... Estabelece vida futura 
condizente com suas possibilidades... Não apresentou indícios de 

transtorno de personalidade ou desvio de conduta durante sua 
permanência na Unidade (g.n.)” (síntese psicológica). [A387] 

  

Nesse diapasão, vale a transcrição de decisões nas quais os desembargadores 

questionaram referidas categorias e até a forma de elaboração do exame: 
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“As respostas aos quesitos são superficiais e não encontram justificativas 
nos autos. Não há nenhuma demonstração clara e objetiva de que o 
sentenciado não possa ser promovido ao regime semiaberto. 
Em suma, as avaliações psicológica e social revelaram a presença de 
elementos positivos a respeito do comportamento prisional do agravante 
apesar das respostas evasivas aos quesitos formulados pelo Juízo 
consignando inclusive a necessidade de que ele tenha acompanhamento 
psicossocial. Alguns aspectos não conclusivos do laudo e tidos pelo 
magistrado sentenciante como negativos foram pinçados do exame e 
acabaram sendo sobrevalorizados na decisão impugnada.” [A23] 

 

Entretanto, de atenta análise dos relatórios social e psicológico extraem-
se algumas contradições apontadas pelo D. Procurador de Justiça às fls. 
82: “..bem examinado o relatório técnico contrário à progressão, juntado 
aos autos, vê-se constituir-se de pareceres que, em verdade, apontam 
circunstâncias favoráveis ao sentenciado e a seu pleito de progressão (fls. 
23/26 e 36). O parecer da Assistente Social limitou-se a afirmar ser 
“prematura” a progressão, sem qualquer fundamentação, eis que os dados 
apresentados no próprio documento não se mostram desfavoráveis ao 
sentenciado. A conclusão não guarda exata correspondência com o teor 
do próprio documento. Da mesma forma o parecer psicológico é 
contraditório, apontando circunstâncias objetivas positivas em relação ao 
comportamento do sentenciado (“boa cognição, crítica e autocrítica em 
desenvolvimento”), mas concluindo com os clássicos estereótipos no 
sentido de que o sentenciado apresenta “dificuldades em lidar com as 
frustrações do cotidiano”. Os trechos recortados dos pareceres referidos 
foram transpostos à edição da clássica e reiterada conclusão final (“a 
permanência no atual regime de cumprimento de pena contribuirá para 
maior absorção da terapêutica correcional”). Cuida-se de expressões 
vagas e imprecisas, de nenhuma significação, mormente porque 
desacompanhadas de qualquer fundamento empírico por parte dos 
profissionais subscritores de tais documentos demonstrando fragilidade. 
Em contraponto, nos mesmos relatórios constatam-se os informes 
positivos já referidos, que se associam aos documentos comprobatórios 
do bom comportamento carcerário do sentenciado. Por essas razões, 
entende esta Procuradoria de Justiça que o agravante merecer ver 
reconhecido o direito à progressão de regime, que lhe deve ser 
deferido...”. 
De se concluir que as perícias levadas a efeito, ressaltaram aspectos 
positivos da personalidade do agravante, mas não trouxeram conclusões 
concretas e francamente negativas em relação a ele, hábeis a justificar o 
indeferimento da pretensão. [A391] 

 

Em alguns casos, o exame criminológico sugere o acompanhamento psicossocial do 

sentenciado durante a execução de sua pena e até evidencia a necessidade de capacitação 

educacional e profissional [A78] ou, mesmo, que o sentenciado não trabalha porque a 

unidade prisional não oferece essa opção. Tais apontamentos, embora demonstrem a 

necessidade de maior investimento na oferta das condições materiais para a reintegração 

social do sentenciado, raramente são consideradas pelos magistrados em suas decisões, 
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seja para formar a convicção de que a realidade prisional não efetivará a buscada “absorção 

da terapêutica prisional”, seja para determinar que o estabelecimento prisional forneça as 

condições materiais. 

Como exceção a esses casos, pode-se citar dois exemplos, um no qual foi deferido o 

benefício [A23] e outro no qual o benefício foi denegado [A32]: 

 

Por fim, tendo em vista as recomendações da assistente social em seu 
parecer técnico (fls. 44) e, com base nos artigos 2º, inc. II, e 3º, incs. I, 
II e IV, do Decreto nº 55.126, publicado no D.O. do Estado de São 
Paulo em 07 de dezembro de 2009, determinam-se atendimento 
psicossocial do agravante e seu cadastro no programa PRÓ-
EGRESSO, de acordo também com os artigos 10 e 22 da LEP. 
Objetiva-se que WELLINGTON seja beneficiado por programas de 
capacitação em cursos e alocação no mercado de trabalho por meio 
do aproveitamento de suas habilidades destacadas no exame 
criminológico. [A23] 

 

Todavia, verifica-se que a avaliação psicossocial recomenda que o 
sentenciado receba acompanhamento psicológico e social, bem como a 
frequência a grupos de apoio para dependentes químicos. 
A Lei de Execução Penal objetiva a reinserção progressiva do reeducando 
à sociedade, oferecendo ao recluso um estímulo para corrigir-se, cabendo 
ao Estado o dever de orientá-lo (artigo 10 da Lei de Execução Penal), 
fornecendo-lhe, durante o cumprimento da pena, a devida assistência 
material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, resguardando 
os direitos inerentes à sua dignidade da pessoa humana e a sua condição 
social. 
Dispõe o artigo 14 da Lei de Execução Penal: "A assistência à saúde do 
preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico, farmacêutico e odontológico." 
Em decorrência da ausência de mérito do sentenciado para a progressão a 
regime mais brando, considerando-se a necessidade de internalização de 
valores ético morais e fortalecimento de seus recursos psicológicos, em 
razão da dependência química, inegável a necessidade de assistência 
médica, devendo ser encaminhado para tratamento, a ser realizado por 
profissional de saúde com competência específica na forma da lei, 
seguindo o princípio da voluntariedade do apenado para o seu 
cumprimento. 
Todavia, a negativa ao tratamento pode retardar sua progressão a regime 
prisional menos gravoso, pois o auxílio médico poderá contribuir para sua 
reabilitação, a fim de possibilitar o preenchimento dos requisitos legais. 
Entendo, a necessidade de tratamento, mesmo que no interior da 
Penitenciária. Comentando o disposto no artigo 47, da Lei 11.343/06 
assim preleciona Damásio Evangelista de Jesus: 
“Entendemos que o art. 47 desta Lei tem aplicação qualquer que seja a 
infração cometida (prevista na Lei de Drogas ou em outras leis penais). 
Com efeito, não há razão para impedir o juiz de determinar na sentença 
condenatória, independentemente da infração penal, o encaminhamento 
do réu a tratamento adequado, por profissional de saúde com 
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experiência específica. A medida prevista no artigo 47 da Lei não tem 
natureza de pena. Cuida-se de medida exclusivamente terapêutica' (Lei 
Antidrogas Anotada, 9ª edição, Ed. Saraiva, SP, 2009). 
Frise-se, ainda, que o artigo 47 da Lei n° 11.343/06 deve ser aplicado a 
todo condenado dependente de entorpecente que precise de tratamento, e 
não apenas ao semi-imputável. 
Desta feita, determina-se a disponibilização de tratamento médico ao 
reeducando pelo tempo necessário à reabilitação, com a elaboração de 
relatórios periódicos elaborados pelo médico responsável, submetidos ao 
Juízo sobre a possibilidade de progressão de Execução para futura 
avaliação regime prisional. [A32] 

 

Diante do quanto exposto, o exame criminológico realizado para a concessão de 

benefícios é incompatível com a função ressocializadora da pena da forma com que foi 

compreendida no presente estudo. Ele pode auxiliar no plano individualizador da pena, no 

início da execução, e o acompanhamento psicológico e social pode até ser útil ao longo da 

execução penal354, ou, ainda, as deficiências detectadas no sistema prisional, pelos peritos, 

também poderiam servir de orientação para que melhorias fossem implementadas. No 

entanto, essa perícia, da forma com que é feita, para embasar decisões acerca dos 

benefícios, com as categorias que são utilizadas e dando fundamento à ampliação do poder 

punitivo, não poderia subsistir. 

Com efeito, as categorias utilizadas não encontram respaldo no ordenamento 

jurídico, por falta de previsão legal das exigências feitas ao longo da avaliação, como a 

necessidade de “arrependimento” ou de “maturidade psicológica”, ou mesmo de 

“desenvolvimento de mecanismos frenadores”. Elas tampouco podem ser sustentadas em 

face da necessidade de respeito à intimidade do sentenciado e à sua autodeterminação, 

desdobramentos da dignidade humana.  

O exame realizado para instruir pedido de benefício, ainda, perde legitimidade 

quando não foi realizado o exame de entrada, que deveria servir de comparação para a 

avaliação do progresso feito pelo sentenciado. 

Por fim, as subjetividades e as incertezas envolvidas em sua realização, e em seus 

resultados, contrariam princípios como o da legalidade e da taxatividade, conquistas 

liberais em face da arbitrariedade estatal. Com efeito, permite um espaço de 

                                                           
354 No entanto, de acordo com o Relatório do Infopen de 2014, há cerca de 386 presos por assistente social e 
442 presos por psicólogo nas unidades prisionais. In: DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL – 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – Junho de 
2014. Brasília, DF, 2014, p. 96 e 99. Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: 02 out. 2016. 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
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discricionariedade ao juiz que, na verdade, caracteriza a arbitrariedade, pois o exame pode 

ser realizado ou não, sem que haja uma norma regulamentando essas hipóteses; realizado, 

ele pode ser favorável, desfavorável ou divergente; o magistrado pode utilizar, então, os 

seus resultados da forma que entender melhor, sem quaisquer critérios objetivos para tanto. 

Tudo isso permeado pelas categorias já expostas, que também não possuem previsão legal, 

não são taxativas, não possuem conteúdo delimitado e interferem na individualidade do 

sentenciado. 

 

4.4 Personalidade do agente 

 

As considerações sobre a personalidade do sentenciado são recorrentes nos 

acórdãos para compor diversos discursos e fundamentar diferentes desfechos das decisões 

judiciais. 

Esse argumento pode surgir de forma menos relevante, apenas para concluir pela 

concessão de progressão de regime, como nos seguintes acórdãos: 

 

O reeducando já cumpriu bem mais de um sexto da pena e o atestado de 
conduta carcerária dá como bom seu comportamento (comportamento, 
aliás, que vem mantendo desde seu ingresso no sistema prisional). Não há 
registro de falta disciplinar de qualquer natureza, a denotar que, no 
mínimo, os freios contentores do estabelecimento prisional estão atuando 
de forma positiva em sua personalidade. [A34] 
 

De se concluir que as perícias levadas a efeito, ressaltaram aspectos 
positivos da personalidade do agravante, mas não trouxeram conclusões 
concretas e francamente negativas em relação a ele, hábeis a justificar o 
indeferimento da pretensão. 
[...] 
Diante deste quadro, estando comprovado o bom comportamento 
carcerário do reeducando, bem assim o cumprimento do requisito 
objetivo e nenhum outro óbice concreto no sentido de obstar o benefício 
pleiteado, a progressão é medida de rigor. [A391] 

 

No entanto, a necessidade de aferição da personalidade também pode compor o 

discurso para a necessidade do exame criminológico ou mesmo para a denegação do 

benefício pleiteado (seja revertendo decisão de primeira instância ou mantendo a 

denegação). Por exemplo: 
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Assim, diante desses fatos, de suma gravidade, não poderia mesmo 
progredir sem que seja submetido ao exame criminológico, tendo 
personalidade agressiva e comportamento que não se mostra compatível 
com a ressocialização. O deferimento da prova está estribado em 
fundamentação idônea e concreta, como reza a Súmula Vinculante nº 26, 
não se podendo olvidar que a modificação legislativa introduzida pela Lei 
nº 10.792/03 tornou facultativa e não excluiu a realização desta prova 
técnica. Nesse sentido a orientação do Colendo Supremo Tribunal 
Federal (HC n° 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 
28/4/2006). [A80] 
 

Com efeito, a prática de crimes violentos, bem como a longa a pena a 
cumprir demandam estudo mais apurado da personalidade e das 
perspectivas do sentenciado, estudo este somente possível por 
profissionais especializados. 
Ademais, não havendo inconformismo interposto contra a decisão que 
determinou a elaboração de estudo técnico torna eventual dúvida a 
respeito da necessidade de submissão do sentenciado a exame 
criminológico preclusa. 
Lembra-se, neste ponto, a Sumula nº 439 do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:  
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde 
que em decisão motivada”. 
Não há como o julgador ignorar as ponderações constantes dos relatórios 
psicológico e social, regularmente juntados aos autos, os quais são 
desfavoráveis ao sentenciado, sendo, portanto, temerária a colocação da 
ora agravante em regime menos severo. 
Diante de prognose desfavorável, não são suficientes, para a obtenção da 
progressão, o cumprimento de parte das penas e bom comportamento 
carcerário. [A293] 
 

Aliás, o agravante viu-se segregado pela prática de furto qualificado e 
voltou a delinquir em crime de roubo, o que demonstra a personalidade 
voltada para o crime, razão pela qual foi corretamente submetido ao 
exame criminológico. [A361] 

 

Os juízos de valor acerca da personalidade do sentenciado podem ser formados a 

partir do exame criminológico, gravidade do crime cometido, histórico de faltas etc, sem 

qualquer embasamento técnico e como se fosse possível aferir a personalidade de acordo 

com esses critérios. 

Como exemplos de juízos que são feitos pelos magistrados, pode-se citar: “[...] 

diante do crime grave por ele perpetrado, revelador de personalidade distorcida, voltada ao 

submundo do crime e periculosidade” [A65]; “[...] tem-se que o ora agravado está imerso 

na criminalidade e possui personalidade distorcida, pois integrava grupo organizado 

destinado ao comércio de grandes quantidades de entorpecente” [A101]; “[...] sentenciado 
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envolvido em delitos patrimoniais, com registro de faltas disciplinares e elevada pena 

ainda a descontar por delitos reveladores de personalidade distorcida, voltada ao submundo 

do crime [...]” [A312]. 

No entanto, conforme alerta LOPES JR., avaliações acerca da personalidade de 

alguém, por formularem juízos acerca da intimidade e das subjetividades dos indivíduos, 

serão sempre inquisitivas, além de autoritárias, por implicarem concepções naturalistas em 

relação à pessoa que cometeu um crime. A aceitação de tais juízos, que não passam de 

meras probabilidades, não poderiam, ademais, fundamentar a negação de direitos, uma vez 

que não são passíveis de ser verificados empiricamente. Enfim, consiste em uma “porta 

aberta para o subjetivismo incontrolável”355. 

A utilização desse critério pode ser reforçada, ainda, pelo conteúdo dos exames 

criminológicos e pelas categorias neles constantes: 

 

Outrossim, submetido a exame criminológico (fls. 33/7), o relatório 
psicológico apontou circunstâncias que desaconselham sua promoção ao 
regime intermediário: “(...). Sobre os delitos, declara que foi um ato de 
'loucura', pois se deixou influenciar pelas amizades. Teste gráfico sugere 
insegurança, rigidez e retraimento em sua estrutura atual e 
personalidade. No momento se esforça em apresentar uma personalidade 
mais amadurecida externamente, porem deve continuar se empenhando 
no caminho para melhorar sua tolerância e frustrações” (fl.36). [A96] 
 

Com efeito, constata-se no Laudo Psiquiátrico que os méritos do 
sentenciado (requisito subjetivo) não restaram comprovados, uma vez que 
este concluiu que o agravado "(...) possui personalidade imatura e 

instintiva, baixa resistência às frustrações. Envolveu-se em várias 
sindicâncias por desacato, subversão da ordem, etc dentro do sistema, 
denotando ainda não ter-se beneficiado com a terapia ressocializante. 

Agressividade normal. Crítica pobre, não demonstra sinais de 
arrependimento pelos crimes do passado.f...)." (fls. 89). [A128] 
 

Não bastasse, o exame criminológico apresentou conclusão desfavorável 
à concessão do benefício, conforme constou da r. decisão agravada: 
““diante dos fatos levantados e analise do perfil da personalidade foi 
detectado que no momento o reeducando assume sua participação no 
processo penal a qual foi condenado, não obstante de maneira pouco 
reflexiva, revelando plano para o futuro pouco condizentes com sua 
realidade objetiva.”” (fls. 48). [A209] 
 

                                                           
355 LOPES JR., Aury. Revisitando o Processo de Execução Penal a Partir da Instrumentalidade Garantista. In: 
CARVALHO, Salo de (coord.) Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 394. 
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Com efeito, o laudo elaborado pela psicóloga Eliana Aneas Rodrigues 
Neto, apurou, em apertada síntese, que o sentenciado apresenta 
estereótipos de que voltará a delinqüir, não está apto a ser transferido e 
não tem consciência de que infringiu norma de conduta. 
Porém, no mesmo documento, assevera a supracitada especialista, que o 
sentenciado está psicologicamente capacitado para o trabalho manual, 
tem razoável consciência da moral social e não apresenta sinais de 
personalidade agressiva. [A383] 
 

Entretanto, o parecer psicológico (fls. 45/46) assinala que o agravante tem 
personalidade imatura com parcos recursos internos; afetividade e 
capacidade de vínculo tênues; mecanismos contensores dos impulsos 
fragilizados, aliado a baixo liminar de tolerância à frustração; denota 
certa ansiedade possivelmente pela situação de reclusão; planos futuros 
embasados no apoio de sua genitora denotando ser pouco consistente. 
O relatório social (fls. 47/48) também consignou que o agravante não 
demonstra amadurecimento, planos futuros citados vagos, pouco 
elaborados. [A400] 

 

Esse critério não é utilizado apenas como algo que se deve aferir no sentenciado, 

mas também pode ser utilizado para compor discursos que compreendem a ressocialização 

como meio de se interferir na sua personalidade. Em outras palavras, não é um critério que 

permeia os pedidos de benefícios e a ressocialização de forma somente passiva (tentar 

aferir a sua personalidade), mas também atua de forma ativa (deve-se buscar a mudança 

dessa personalidade). 

Nesses casos, fala-se em “condições pessoais que façam presumir que não voltará a 

delinqüir” [A78], “transformação para melhor em sua personalidade” [A137 e A149], 

“recuperação da personalidade delitiva” [A256], “segurança quanto à evolução da 

personalidade” [A274], “adaptação da sua personalidade aos valores necessários para o 

convívio social” [A353]. 

No entanto, o que confere ao Poder Judiciário a legitimidade para tentar modificar a 

personalidade alguém, ainda mais por meio da ampliação do poder punitivo e privação de 

liberdade? A Lei de Execução Penal em momento algum permite o uso dessa categoria 

para a análise dos pedidos de benefícios da execução penal, por ausência de previsão legal, 

assim como a finalidade de ressocialização também não pode ser interpretada dessa forma. 

Com efeito, a dignidade da pessoa humana, norteadora da Constituição Federal e, 

portanto, de todas as normas infraconstitucionais, como a Lei de Execução Penal, 

pressupõe que “cada indivíduo traz, em sua essência, a liberdade, a autodeterminação, a 
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capacidade de escolha, sem o que sequer se poderia pensar em democracia”356. Ainda, a 

liberdade, sem a qual não se pode falar em dignidade da pessoa humana, “impede, também, 

a transformação moral forçada do indivíduo, assegurando-lhe a opção por pensar e agir 

como bem lhe aprouver”, enquanto não violar direitos de terceiros357. 

Dessa forma, a utilização da personalidade no momento de concessão de benefícios 

não encontra respaldo nos princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro. Ela 

poderia, assim como ocorre com o exame criminológico, ser considerada no início da 

execução para a individualização da pena – em casos em que restringe o poder punitivo 

estatal, como ao recomendar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos ou o início de cumprimento de pena em regime mais brando, com base nas 

particularidades do indivíduo –, mas não como forma de se tentar aferir qualquer 

terapêutica prisional ou mudança dos traços de personalidade, uma vez que as pessoas 

devem ter sua intimidade respeitada, exigindo-se delas somente que não violem direitos 

alheios. 

Nesse sentido, TAVARES: 

 

Se o Estado democrático se funda na proteção da dignidade humana e na 
liberdade, a qual engloba não apenas a de ir e vir, senão também a crença, 
de conhecimento, de concepções políticas e outras, não será possível 
exigir-se de ninguém, nem mesmo do condenado, que acolha a ideologia 
dominante do sistema. A chamada ressocialização do condenado e sua 
reinserção social devem ser delimitadas por atos que o possam orientar 
para a convivência e a tolerância. Tão só. Os demais são acessórios que 
podem lhe ser ofertados como complementos aos procedimentos de 
reinserção.358 

 

4.5 Periculosidade 

 

                                                           
356 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 150. 
357 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 150. 
358 TAVARES, Juarez. Parecer acerca da relação entre as condições concretas de funcionamento do sistema 
prisional e o alcance dos objetivos manifestos da pena, bem como sobre a viabilidade de o Poder Judiciário 
levar em conta tais condições nos momentos da fixação e execução das penas privativas de liberdade e 
medidas cautelares de prisão. Brasília, 07 abr. 2015. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/juarez-
tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/. 
Acesso em: 16 set. 2016. 

http://emporiododireito.com.br/juarez-tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/
http://emporiododireito.com.br/juarez-tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-estado-e-de-seus-magistrados/
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Ainda mais recorrente do que a personalidade do sentenciado é a utilização de 

argumentos que consideram a sua periculosidade. 

Ressalva deve ser feita aos casos em que é adotado o princípio da legalidade, que 

são omissos quanto a esse critério, sequer evocando-o, ou, quando o fazem, é para afastá-

lo, como por exemplo: 

 

Enfim, a capacidade de adaptação à vivência social, sem ponderáveis 
riscos de periculosidade, com o advento da referida alteração legislativo-
penal, reveste-se como uma presunção iuris tantum que milita a favor do 
reeducando, sem obrigatoriedade de se perquirir ao contrário, mediante 
parecer da CTC, ou exame criminológico, se não existirem motivos 
fundados para tanto. [A160] 

 

Por outro lado, da mesma forma com que ocorre com a personalidade, esse 

argumento pode ser usado para denegar benefícios ou realizar exame criminológico: 

 

Se o r. Juízo “a quo” não se sentiu seguro quanto ao grau de 
periculosidade do sentenciado incumbia-lhe determinar a realização do 
exame criminológico, e não simplesmente indeferir o benefício sob a 
alegação de que “...o sentenciado deve permanecer por mais tempo no 
regime mais gravoso, a fim de assimilar a terapêutica criminal e dar 
provas de que é merecedor de uma oportunidade...”. [A103] 
 

A progressão ou a concessão de benefício liberatório demandam a prévia 
comprovação do merecimento, o seja, a falta de periculosidade. Requisito 
exigido pelo bom senso, ainda que a legislação fosse omissa, porque 
ninguém irá colocar na sociedade ou próximo a ela indivíduo perigoso, 
apenas porque tem bom comportamento no estabelecimento prisional, 
dever de todo preso. E bom comportamento não indica, 
necessariamente, ausência de periculosidade. Daí a razoabilidade da 
exigência do exame. [A108] 
 

No caso dos autos, inobstante o atestado de bom comportamento 
carcerário, o sentenciado registra em seu prontuário, prática de falta 
disciplinar de natureza grave, consistente em apreensão de entorpecente 
(maconha), praticada aos 11/02/2008. 
Tais fatos, que demonstram a periculosidade do sentenciado e colocam 
em dúvida a absorção da terapêutica penal, recomendam a realização do 
exame criminológico, para a verificação do mérito pessoal e cessação da 
periculosidade. [A176] 
 

Importa, aqui, que não existe indicação segura de que o condenado tenha 
consciência e arrependimento em relação aos erros cometidos ou mesmo 
de que não tenha propensão à reincidência, estando ausente indicação de 
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que o cárcere diminuíra sua periculosidade ou que ele esteja preparado 
para seguir regras mais benevolentes próprias do regime almejado. 
Assim, deve o agravado ser mantido no regime em que se encontrava 
recolhido por mais algum tempo, isso para propiciar melhor observação e 
orientação, tudo sem se verificar risco de frustrar sua evolução no 
processo de regeneração e reabilitação social (TJESP, Agravo em 
Execução nº. 0373362-16.2010.8.26.0000, Relator Desembargador 
SÉRGIO COELHO, julgado 03-3-2011 desta Colenda Câmara), de modo 
a permitir a apuração sobre a assimilação da terapêutica criminal que lhe 
foi dispensada desde o início do cumprimento da pena, isso através de 
indispensável exame criminológico. 
Assevere-se que o artigo 112 da LEP, com a redação trazida pela Lei nº. 
10.792/03, não representa óbice à realização do exame em foco; a 
diligência mostra-se necessária diante do caráter ou periculosidade ínsita 
e própria do autor de crimes que atormentam a população há muito, tendo 
por fim precípuo proteger a sociedade de ações nefastas de delinquentes. 
[A208] 
 

Isoladamente, talvez, nenhum desses motivos seja apto a afastar a 
concessão de benefícios, mas considerados conjuntamente - prática 
reiterada de crimes patrimoniais, longa pena a cumprir, registros de 
evasão e subversão, ausência de atividades de caráter educativo - os 
referidos fatores autorizam fundado juízo da persistência da 
periculosidade do sentenciado, tornando evidente que o seu 
comportamento não é adequado e que o requisito subjetivo não se 
encontra cumprido. 
[...] 
Logo, em casos assim, é necessário que o reeducando dê mostras efetivas 
de que assimilou a terapia prisional, através de elementos probatórios 
mais consistentes, como o exame criminológico, indispensável para 
averiguação do grau de periculosidade, do arrependimento, da 
probabilidade de reincidência e da assimilação de valores socialmente 
aceitos, circunstâncias cuja comprovação não se esgota com a simples 
ostentação de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do 
estabelecimento prisional. [A312] 
 

Dessa forma, conforme bem ressaltado pelo digno magistrado 
sentenciante FÁBIO JOSÉ VASCONCELOS a fls. 16/16 vº: 
“Entendo que se trata, o sentenciado em questão, de pessoa perigosa, 
que precisa ser melhor observada no regime fechado para, então, poder 
conviver na semiliberdade. Não só pela gravidade em concreto de seus 
crimes, exposta acima, mas também porque o último deles foi cometido 
enquanto do cumprimento da pena em livramento condicional, o que 
demonstra que ele que não quer se ressocializar. Ora, se em 
cumprimento de pena em regime mais brando volta a cometer delitos, 
como pode afirmar-se que seu requisito subjetivo conjunto de atributos, 
sendo, um deles, a vontade de viver em liberdade de forma adequada está 
cumprido? (...)”. 
Assim sendo, uma vez não preenchido o requisito de ordem subjetiva, 
não havia mesmo como se atender ao pedido do agravante, tendo o 
magistrado de 1º grau muito bem motivado o indeferimento da pretensão. 
[A343] 
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Ademais, analisando o histórico do agravante (cuja folha de antecedentes 
anota a existência de condenações criminais por tráficos e associação 
voltada ao tráfico de drogas, culminando na pena de 6 anos, 9 meses e 20 
dias de reclusão), reforça-se a necessidade da manutenção do regime 
fechado, rechaçado o argumento trazido quanto à aludida ausência de 
periculosidade, pois a reiteração de delitos, acentuada pela carência de 
postura crítica ou mesmo perspectivas futuras, acentua a ausência de 
assimilação da terapêutica penal, restando, em princípio, salutar a medida 
a quo. [A400] 

 

A periculosidade é aferida pelo Magistrado com base na gravidade dos delitos, 

cometimento de faltas, reincidência, quantidade de crimes praticados, entre outras: 

 

Ora, no presente caso, ao que consta, o sentenciado cumpre pena pela 
prática de crime de extorsão mediante sequestro qualificado, 
demonstrando, pois, tratar-se de criminoso de alta periculosidade. [A27] 
 

No caso dos autos, estamos diante de um reeducando reincidente que 
responde por inúmeros crimes de furto, com pena total de 20 (vinte) anos 
e 2 (dois) meses de reclusão. 
O agravado, durante o cumprimento de sua pena, cometeu faltas graves, 
consistentes em apreensão de celular, apreensão de ponteiros e apreensão 
de entorpecente, nos anos de 2005, 2008 e 2009. 
Diante de tais fatos, depreende-se sua dificuldade em readaptar-se ao 
convívio social. 
Estamos, portanto, diante de um sentenciado de elevada periculosidade, 
sendo o atestado de boa conduta de fls. 04, elaborado com base nos 
últimos meses de sua permanência no cárcere, insuficiente para 
determinar a cessação de sua periculosidade e verificar estar em 
condições de se ressocializar. [A62] 
 

Com efeito, o agravante cumpre pena pela prática de dois delitos de 
roubo, com o emprego de arma de fogo, e com o término de sua pena 
previsto para 16/11/2021 (fls. 8), o que evidencia sua temibilidade e 
periculosidade, e mais, já se envolveu em faltas disciplinares, em virtude 
de subversão à ordem e a disciplina (fls. 70). [A80] 
 

O fato de o agente ter cometido crimes graves, entre eles roubos 
qualificados, bem como diversas faltas disciplinares graves, como 
tentativa de evasão, desrespeito e ameaça a funcionário, não acatar ordem 
recebida, entre outras (fls. 11) deve ser considerado para avaliar o mérito 
do condenado, não sendo o caso de se falar em 'bis in idem', já que tais 
fatos foram levados em conta quando da fixação da pena. 
Por óbvio que o reeducando que cometeu delito(s) de muita gravidade 
possui um maior grau de periculosidade e índole voltada para a 
criminalidade, não podendo ser colocado em liberdade sem uma maior 
atenção sob pena de representar um perigo para a sociedade. [A110] 
 

Aliás, o boletim informativo que instruiu a inicial dá notícia de diversas 
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faltas disciplinares praticadas pelo paciente. Assim, reconhece-se o acerto 
da decisão de primeira instância que considerou insuficiente a prova da 
aptidão do sentenciado para a progressão de regime, mormente porque o 
paciente perpetrou mais de um crime, o que revela não ter sido a prática 
criminosa um seu mero deslize comportamental mas uma forma de 
atuação na sociedade, cometeu crimes que revelam periculosidade 
(roubos qualificados e tráfico de entorpecente), o que lhe acarretou pena 
superior a 19 anos de reclusão, e conta, no respectivo histórico prisional, 
com a anotação de faltas disciplinares, o que revelam despreparo para o 
ingresso em regime que depende da confiança. [A127] 
 

Assentadas tais premissas, é importante destacar que, na presente 
hipótese, o agravante cumpre pena pela prática de delito de alta 
reprovabilidade e repúdio no meio social, além de ser considerado crime 
hediondo - atentado violento ao pudor - o qual foi praticado com emprego 
de violência e grave ameaça contra criança menor de quatorze anos à 
época dos fatos, o que, por si só, já demonstraria em tese a personalidade 
voltada para a periculosidade e criminalidade violenta. [A132] 
 

Demonstrou, ainda, o reeducando ser pessoa perigosa, corrompida pelo 
submundo do crime e nociva a sociedade, posto que praticou três faltas 
graves, (fls. 30/31), não se olvidando a prática de outros deslizes, 
reincidente, fatos que impedem a formação de prognose favorável de que 
tenha assimilado a terapêutica penal, a ponto de descontar o restante de 
sua pena em regime mais brando. [A172] 
 

Como se não bastasse, a periculosidade pode ser simplesmente presumida, sem que 

o magistrado tenha trazido para a decisão judicial fundamentos para afirmar que aquele 

sentenciado era perigoso além do fato de ter cometido um crime. Isso pode ocorrer de 

forma implícita ou expressa: 

  

Nesse passo, já se decidiu: 
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art. 112 da Lei de 
Execução Penal) não revogou o Código Penal; destarte, nos casos de 
pedido de benefício em que seja mister aferir mérito, poderá o Juiz 
determinar a realização de exame criminológico no sentenciado, se 
autor de crime doloso cometido mediante violência ou grave ameaça, 
pela presunção de periculosidade...” (RT 837/568). [A130] 

 

Não é o caso do agravado. Autor de crime hediondo, promovê-lo ao 
regime mais brando, apenas com base no atestado de bom 
comportamento, certamente seria uma temeridade. Daí a necessidade, in 
casu, do exame criminológico, pela presunção de periculosidade. [A252] 

 

Não é raro, nos acórdãos, a argumentação no sentido da necessidade de se verificar 

a cessação da periculosidade do sentenciado, ou ao menos sua atenuação: 
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Estamos, portanto, diante de um sentenciado que, momentaneamente, não 
demonstrou o preenchimento do requisito subjetivo, sendo o atestado de 
boa conduta de fls. 02, elaborado com base nos últimos meses de sua 
permanência no cárcere, insuficiente para determinar-se a cessação de sua 
periculosidade e se verificar estar em condições de se ressocializar. [A66] 
 

Não se desconhece, é bem verdade, e como ponderado pelo agravante, 
que ele pode não se arrepender dos crimes que cometeu, o que é postura 
de foro íntimo. Todavia, se essa mesma postura demonstrar a presença da 
periculosidade, não pode receber o benefício. E, na hipótese, o fato é que 
a avaliação psicológica é clara ao afirmar que JOSE não convence em 
suas propostas de ressocialização, de sorte que não se pode considerar 
cessada sua periculosidade. [A105] 
 

Na hipótese, aliás, não se tem dúvida de que o exame é necessário, para 
aquilatar, com dados técnicos, que o juiz não dispõe, a atenuação ou 
cessação da periculosidade do sentenciado, requisito indispensável para o 
deferimento do livramento condicional, conforme a exigência do artigo 
83, parágrafo único, do Código Penal. 
[...] 
O exame, portanto, constitui prova direcionada ao Juiz e que se destina a 
formar seu convencimento acerca da aptidão do sentenciado para obter o 
benefício. É elaborado de maneira predeterminada, compreendendo a 
análise social, psicológica e psiquiátrica do reeducando, com vistas à 
verificação da cessação 
da sua periculosidade. 
A finalidade precípua do exame criminológico, assim, é a verificação da 
cessação da periculosidade do sentenciado, com vistas a aferir se ele 
tem condição, ou não, de retornar ao convívio social, sem risco para a 
sociedade. E, se a prova técnica tem por objetivo unicamente firmar 
conclusão nesse sentido – ou fornecer elementos mínimos para que o Juiz 
possa decidir –, não se vislumbra em que medida a formulação de 
quesitos aos expertos pelas partes – ou, ainda, a manifestação da defesa 
sobre a produção da prova – poderia favorecer o reeducando. 
[...] 
A concessão do livramento condicional demanda a prévia comprovação 
do merecimento e da falta de periculosidade. São requisitos exigidos pelo 
bom senso, ainda que a legislação fosse omissa, porque ninguém irá 
colocar na sociedade ou próximo a ela indivíduo perigoso, apenas porque 
tem bom comportamento no estabelecimento prisional, circunstância que 
implica, na verdade, em mero dever do reeducando. E no caso, ante a 
conclusão negativa do laudo técnico, justificável o indeferimento do 
livramento. [A118] 
 

Como é cediço, para se obter progressão de regime ou a concessão de 
livramento condicional, é necessário que a reeducanda dê seguras mostras 
- no curso da execução - de se achar capacitada para o reingresso à vida 
em comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. 
E pelo que noticiam os autos, existe esse periculum libertatis. [A139] 
 

Não obstante tenha a Lei n° 10.792/03 alterado os artigos 6º e 112 da Lei 
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de Execuções Penais, ao condicionar, para efeito de progressão da pena, 
tão só o atestado de boa conduta carcerária, expedido pelo Diretor do 
Estabelecimento Penal, o certo é que, no caso, se faz necessária a aferição 
subjetiva da cessação de perigosidade da agravada, em razão da natureza 
do delito por ele praticado, considerado hediondo (homicídio 
qualificado), a fim de resguardar o interesse social que, como sabido, está 
acima dos interesses do condenado. [A262] 

 

Quanto à análise do preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva 
pelo sentenciado, algumas considerações merecem ser tecidas. 
O instituto da progressão de regime tem por finalidade estimular o 
sentenciado a dar continuidade ao processo de ressocialização. 
Ora, o condenado que possui conduta inadequada não faz jus ao 
benefício, pois a sua concessão depende da análise dos critérios de 
merecimento e conveniência, tanto para o reeducando, quanto para a 
sociedade. 
Assim, ao examinar o mérito do condenado, deve o D. Magistrado 
verificar a existência de elementos indicadores da cessação de 
periculosidade e da capacidade de reinserção no meio social, não estando 
obrigado a conceder, automaticamente, qualquer benefício. 
Ao revés, deve ponderar a conveniência da concessão e sempre motivar 
sua decisão, não bastando o requisito objetivo de cumprimento de parte 
da pena e o atestado de bom comportamento carcerário para que o preso 
faça jus à concessão de benefícios na execução. [A384] 

 

Há inclusive doutrina utilizada nos acórdãos para embasar esse entendimento: 

 

Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a presunção necessária é que 
cessou a periculosidade, não bastando que tenha ela diminuído. 
Presumida a possibilidade de o apenado voltar a delinqüir, em face de 
suas condições pessoais (não arrependimento, carência de autocensura, 
etc.), o pedido deve ser indeferido” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 9ª 
edição, 2000, pág. 459). [A308, A315, A316, A320 e A322] 

  

Ademais, uma decisão que é reproduzida em diversos acórdãos é: “‘o meio social 

não pode e nem deve servir de ‘laboratório’, onde se vá testar a aparente ‘recuperação’ de 

perigosos delinqüentes’ (TJSP - Agravo em Execução n° 243.772-3/6 – Presidente 

Prudente, rel. Des. Jarbas Mazzoni)” [A132]. 

O conteúdo dos exames criminológicos, conforme já visto em item anterior acerca 

das categorias nele utilizadas, também reforça a utilização desse critério na execução 

penal. 

Dessa forma, verifica-se que, apesar do ordenamento jurídico brasileiro não aceitar, 

desde a Reforma de 1984, a periculosidade para agentes imputáveis, abandonando-se o 
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sistema do duplo binário para ser adotado o sistema vicariante, esse conceito ainda é muito 

utilizado na execução penal. 

Com efeito, no sistema penal brasileiro, a periculosidade – entendida como algo 

intrínseco ao sujeito, um estado ou um atributo natural, como se tivesse um potencial 

delitivo que pode se concretizar a qualquer momento359 – fundamenta a aplicação de 

medidas de segurança para inimputáveis, mas nunca a pena, que deve ser fundada na 

culpabilidade: 

 

A classificação do autor da conduta considerada ilícita como imputável 
ou inimputável e a conseqüente definição da resposta jurídica cabível 
(pena ou medida de segurança) decorrem de uma opção política (político-
criminal), posteriormente legitimada pela ciência jurídico-penal 
(dogmática penal), por fragmentar o sistema de responsabilidade criminal 
em dois distintos discursos de fundamentação: sistema de culpabilidade 
(imputabilidade/pena) e sistema de periculosidade 
(inimputabilidade/medida de segurança).360 

 

Aliás, dizer que a culpabilidade é fundamento para a imposição da pena significa 

dizer que o juízo de reprovabilidade recai sobre o comportamento do agente, sobre o fato, e 

não sobre o autor do fato. Conforme ensina GOMES: 

 

No Estado Democrático de Direito, a culpabilidade como fundamento 
para a imposição de uma sanção penal constitui a superação da antiga e 
ultrapassada concepção de que o homem deveria ser punido devido a 
determinados atributos pessoais que ostentava. Por não se adequar aos 
padrões culturais dominantes, por exemplo, a pessoa poderia ser 
considerada bruxa, herege, subversiva, etc. – e, por isso, ser submetida a 
um julgamento criminal. 
Sob o ponto de vista estritamente jurídico, e considerando o que foi 
observado acerca da indispensabilidade de qualquer conduta vir a ser 
considerada delituosa exclusivamente em função da ofensa atuada a 
determinado bem jurídico, a culpabilidade somente pode ser entendida 
como a imputação subjetiva da lesão ou exposição a perigo do bem 
jurídico. Isso significa, portanto, que a afirmação do princípio da 
lesividade constitui importante indicação tendente a evitar que, em sua 

                                                           
359 CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 502. Vale citar um caso em que essa visão do sentenciado fica clara: “Como bem destacou 
o d. Juízo a quo: ‘Se num ambiente completamente regrado e vigiado o sentenciado não conseguiu 
desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida em 
regime mais brando por óbvio não irá frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida sem 
vigilância’.” [A173] 
360 CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 501. 
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complexidade, o sistema se afaste das balizas de um direito penal da 
ofensa.361 

 

A consideração da periculosidade na execução das penas, portanto, além de 

constituir critério que viola o princípio da legalidade, também afronta todo o sistema de 

penas e medidas de segurança previstas no Direito Penal brasileiro, não se sustentando a 

não ser por escolhas político-criminais próprias dos magistrados que a adotam. 

De fato, a utilização desse argumento deixa transparecer a visão do julgador acerca 

do sentenciado, enxergando este como alguém diferente, um outro, alguém anormal, que se 

contrapõe ao cidadão que segue as regras sociais, prevalecendo, na execução penal, 

conceitos (e preconceitos) típicos da criminologia positivista italiana, para quem o “homem 

delinqüente” era alguém diferente dos seres humanos normais, que devia ter alguma base 

patológica362.  

No entanto, essa é uma corrente criminológica ultrapassada363, tanto porque não 

conseguiu manter sua suposta cientificidade364, quanto porque focava no indivíduo e 

ignorava os problemas políticos, econômicos e sociais que também contribuem para a 

questão da criminalidade365. Ademais, não oferecia qualquer limite ao poder punitivo 

estatal – ao contrário, por vezes legitimou seu uso abusivo366 –, além de permitir a 

                                                           
361 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Periculosidade no Direito Penal contemporâneo. In: 
MENDES, Gilmar Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; PACELLI, Eugênio (coord.). Direito Penal 
Contemporâneo: Questões Controvertidas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 241-242. 
362 Cf. ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Tradução de Sérgio Lamarão. 
Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2008, p. 297. 
363 De acordo com BARATTA, o princípio do bem e do mal, presente na criminologia positivista, foi posto 
em cheque por Émile Durkheim, no final do século XIX, com a sua teoria estrutural-funcionalista, revisando 
essa corrente de orientação biológica e caracterológica, despatologizando o crime. O criminoso, assim, deixa 
de ser visto como um “ser radicalmente antissocial, como uma espécie de elemento parasitário, de corpo 
estranho e inassimilável, introduzido no seio da sociedade”. Ver: BARATTA, Alessandro. Criminologia 
crítica e crítica do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 
2011, p. 59-62. 
364 De acordo com CARVALHO: “Se a despatologização do delito ocorreu com a teoria estrutural-
funcionalista de Durkheim no início do século, incrementando um giro copernicano na criminologia que 
culminou com a consolidação acadêmica do paradigma da reação social, o reducionismo sociobiológico 
desse modelo revela-se obsoleto em termos científicos”. In: CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 2. ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 188. 
365 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio 
de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2008, p. 301-302. 
366 ANITUA classifica as ideias de Enrico Ferri, por exemplo, como antiliberais, pois compreendia que as 
garantias jurídicas não teriam sentido diante da necessidade de eliminar o indivíduo que está determinado a 
delinquir, apontando, também, que as ideias de Rafaelle Garófalo, crimólogo positivista que introduziu a 
noção de periculosidade, eram mais no sentido de inocuização como solução para inimigos perigosos, 
defendendo até deportação de pessoas e a pena de morte. In: ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos 
pensamentos criminológicos. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de 
Criminologia, 2008, p. 312-314. 
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ingerência estatal na individualidade do criminoso, sendo, portanto, incompatível com os 

atuais Estados Democráticos de Direitos e com a Constituição Federal brasileira367, além 

do próprio conceito de ressocialização que hoje se deve adotar. 

Com efeito, o conceito de periculosidade, que encontra em GAROFALO seu 

principal teorizador, fundamentou discursos de eliminação do indivíduo considerado o 

inimigo da sociedade, como medida de defesa desta, apresentando-se como instrumento de 

contenção dos indesejáveis368. 

Além disso, a periculosidade não pode derivar dos atuais institutos presentes no 

Direito Penal, como o princípio da subsidiariedade e proteção a bens jurídicos, uma vez 

que destes pode-se depreender o crime como uma conduta escolhida dentre tantas condutas 

humanas para ser criminalizada, com o fito de proteção a bens relevantes para a sociedade. 

Assumir o criminoso como perigoso, por sua vez, só pode derivar de uma concepção do 

crime como algo ontológico, sendo a criminalidade a expressão da natureza do 

sentenciado, natureza esta que seria incompatível com a vida em sociedade.  

 

4.6 Gravidade do delito e pena a cumprir 

 

A gravidade do delito e a pena a cumprir surgem nos acórdãos como critérios a 

serem considerados ou rechaçados. Mais uma vez, esse critério é afastado principalmente 

por aqueles que aplicam o princípio da legalidade, embora também tenha sido verificado 

esse entendimento em outros acórdãos. 

Aqueles que afastam esse critério o fazem sobretudo por compreenderem que 

considerá-lo configuraria bis in idem ou, ainda, com fundamento na necessidade de se 

interpretar normas penais de forma restritiva e também por entenderem que a execução 

penal é esfera na qual se deve focar em outros requisitos: 

                                                           
367 Conforme ensina GOMES, ao discorrer sobre os valores constantes na Constituição Federal brasileira 
como limitadores do poder punitivo, incluindo-se a exclusiva proteção a bens jurídicos e a intervenção 
mínima do direito penal: “Não se admite, também, a punição de estados de ânimo, como o ‘estado perigoso’, 
pretendendo-se punir alguém, mesmo sem a prática de atos prepatórios, pela simples razão de se detectar a 
probabilidade de vir no futuro a realizar crimes”. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. 
Periculosidade no Direito Penal contemporâneo. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; 
PACELLI, Eugênio (coord.). Direito Penal Contemporâneo: Questões Controvertidas. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 237-240. 
368 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2011, p. 91-94. 
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Postas as condições para o benefício, ao Poder Judiciário cabe verificar, 
nas situações concretas levadas a seu conhecimento, aquelas que 
preencham os requisitos determinados para a concessão. Portanto, a 
interpretação do promotor de justiça, no sentido de que a gravidade do 
crime e a extensão da pena seriam motivos à vedação da progressão de 
regime, não merece acolhida. Isso porque, nas hipóteses de restrição de 
direitos, impossível conferir interpretação extensiva à norma disposta no 
artigo 112, da LEP. [A13] 
 

Requereu progressão ao regime aberto, após o cumprimento do lapso 
necessário à concessão do benefício e apresentar atestado de bom 
comportamento carcerário. 
No entanto, visando apurar a presença do requisito subjetivo, a MMª. 
Juíza de Direito solicitou a realização de exame criminológico (fls. 30). 
Referido exame concluiu que: “Ante o exposto e salvo melhor juízo, a fim 
de afastar os riscos de voltar a delinqüir, resguardando assim o interesse 
social, considero que o Sentenciado, do ponto de vista 
psiquiátricoforense, demonstra efetivo empenho em seu processo de 
readaptação social, evidenciando assimilação das propostas 
ressocializadoras da terapêutica penal e com indícios de que se ajustará 
ao novo regime. Atende aos requisitos objetivos preconizados pela 
legislação supracitada e evidencia condições de ordem subjetiva 
favoráveis à concessão do benefício ora pleiteado” (fls. 39). 
Analisando seu pedido de progressão, a MMª. Juíza de Direito o indeferiu 
em 15 de junho de 2011, alegando ser o crime grave, bem como ausência 
de requisito subjetivo, baseado em exame criminológico desfavorável. 
No entanto, a gravidade abstrata do delito não obsta a concessão do 
benefício, posto que esta depende do comportamento global do 
sentenciado durante a execução da pena. Mesmo entendimento se aplica 
quanto ao argumento de que o longo tempo de pena a cumprir é 
impeditivo da progressão. Entendimento contrário violaria o princípio da 
legalidade e, na prática, inviabilizaria o instituto. 
Depois, em tempos em que se prestigia a economia processual e o 
princípio constitucional da razoável duração do processo e da celeridade, 
observa-se que houve violação ao contraditório em seu aspecto 
substancial. 
Embora vigore o princípio liberatório quanto aos exames periciais, 
podendo o magistrado decidir consoante o princípio da livre convicção 
motivada ou da persuasão racional, constata-se que a realização do exame 
criminológico foi inócua. 
Ora, o perito judicial, no apontado exame, concluiu estar o agravante apto 
ao regime mais brando, haja vista demonstrar arrependimento quanto ao 
crime praticado, sua boa aplicação nas atividades laborterápicas, a boa 
conduta carcerária, o bom relacionamento com os outros reeducandos, o 
respeito às normas administrativas prisionais e aos funcionários do 
estabelecimento em que se encontra. 
Outrossim, em resposta aos quesitos, ficou consignado que o sentenciado 
não apresenta estereótipos de que voltará a delinquir e que não havia 
características de periculosidade com manifestações atuais, havendo 
indícios de que se ajustará ao novo regime com o retorno ao convívio 
social e ao trabalho (fls. 39/40). 
Ainda, apurou-se que conta com o apoio de seus familiares para sua 
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reinserção social, com planos passíveis de concretização. Apresenta 
capacidade pragmática e raciocínio lógico linear, estando com o 
julgamento de valores éticos-morais suficientemente estruturado. Este 
exame foi realizado por perito judicial (fls. 32) em 25 de fevereiro de 
2011 (fls. 34/40). 
A d. magistrada, em sua decisão, ao contrário destas conclusões, indeferiu 
o pleito com fulcro em avaliação produzida pela equipe técnica datada de 
03 de setembro de 2010 (fls. 13/15), alegando que: “o sentenciado 
apresenta caráter primitivo e inteligência abaixo da média carcerária” 
(fls. 46). 
Além de esta fundamentação estar superada pelo exame criminológico, 
conforme o exposto no parágrafo anterior, a equipe técnica da aludida 
avaliação, da mesma forma, opinou favoravelmente à concessão do 
benefício em seu relatório conjunto (fls. 15). 
Portanto, o indeferimento com base na gravidade abstrata do delito era 
independente à conclusão por aquela equipe técnica ou à realização do 
exame criminológico, que sequer foi utilizado como fundamento da 
decisão. [A14]369 
 

Frise-se que não há qualquer óbice à progressão prisional pela gravidade 
dos delitos e pela pena que resta a cumprir, sob pena de perenizar tais 
punições e inviabilizar a perfeita individualização das sanções. [A26] 
 

A gravidade e a natureza dos delitos praticados, bem como a longa pena a 
cumprir, por serem fatores extralegais, não têm o condão de, por si só, 
obstar a benesse, valendo lembrar que, dizendo respeito ao passado do 
reeducando não podem, por incongruência, servir de parâmetro para um 
juízo prognóstico. E as circunstâncias que cercaram a prática delitiva já 
foram consideradas pelo Magistrado sentenciante quando da fixação da 
pena, não podendo novamente ser invocadas em prejuízo do sentenciado. 
O argumento de que o "quantum" de pena a cumprir é incompatível com 
o regime para o qual o Agravado foi promovido não merece prosperar, 
pois o artigo 33, do CP, serve para nortear o julgador na fixação do 
regime inicial de cumprimento de pena ou sua alteração em decorrência 
de nova condenação ou unificação, não sendo adotado como parâmetro 
para fins de progressão. Até porque, assim não fosse, os condenados a 
longas penas não galgariam regime mais brando com o cumprimento de 
1/6 da reprimenda, mas quando já a tivessem resgatado quase que 
integralmente. [A28] 
 

O agravado se ajustou ao que lhe era razoavelmente exigível, da ótica 
subjetiva, para evoluir no itinerário progressivo. 
Os elementos trazidos pelo Ministério Público não infirmam o direito à 
progressão. É certo que o agravado foi condenado por crimes graves, 
soma considerável pena a cumprir e até incorreu em infrações 

                                                           
369 Optou-se por transcrever boa parte desse acórdão, pois ele demonstra bem – e é evidenciado pelo 
desembargador – a importância da gravidade do delito para a concessão/denegação dos benefícios. Esse 
critério, aparentemente, conduz a julgamentos prévios, muitas vezes sem fundamento em outros elementos de 
prova, acerca de quem é o sentenciado. Além disso, demonstra como o exame criminológico pode ser 
utilizado para justificar tais julgamentos prévios do magistrado e, caso não produza o resultado esperado (e 
mais recorrente) no sentido de que há aspectos subjetivos do sentenciado que demonstrariam não ser o caso 
da concessão do benefício, pode-se afastar o resultado e pinçar determinados trechos para fundamentar a 
convicção já formada previamente. 
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disciplinares, a última delas em 14/10/2010. 
Não obstante, tais não podem se tornar obstáculos intransponíveis, 
incapazes de depuração pelo comportamento contemporâneo ao pleito de 
progressão. É dizer: a execução caminha para a reinserção do preso à 
sociedade, na medida em que ele se revela apto para tal, e não sua 
clausura permanente. 
Se a afirmação de que o crime é grave ou a pena é extensa pudessem, a 
todo tempo, impedir o sentenciado de galgar o regime subsequente pelo 
próprio comportamento, tornar-se-ia a progressão expectativa de direito 
vinculada ao arbítrio do Juízo, que quantas vezes reputasse conveniente 
recorreria à idêntica motivação para rejeitar os pleitos de benefício. E o 
mesmo se diga sobre as infrações disciplinares, capazes de macular o 
merecimento do faltoso por algum tempo, mas não para sempre. 
A Direção do estabelecimento prisional atestou o bom comportamento 
carcerário do ora agravado (fls. 04). A falta disciplinar mais recente 
anotada em seu prontuário remonta à 14/10/2010, mais de 04 anos atrás. 
Premiá-lo com a progressão condiz com o comportamento ao longo do 
cumprimento de pena em regime mais severo. São dados em concreto 
colhidos da forma como se conduziu durante o processo ressocializador 
que justificam o benefício. Outros motivos, inclusive a simples 
gravidade, mesmo em concreto, dos crimes, parece pouco para infirmar o 
mérito e o bom comportamento carcerário. [A46] 
 

A gravidade abstrata do delito ou a longevidade das penas não são óbices 
idôneos à concessão de benefícios. A primeira foi sopesada quando da 
imposição das penas, refletindo em maior ou menor lapso de 
encarceramento; a segunda, por óbvio, porque o percentual permissivo de 
benefícios incide igualmente sobre o montante de qualquer pena - quanto 
maior, maior será o tempo de permanência no regime anterior. 
Se a lei estabeleceu em um sexto, é neste período que a aptidão para o 
retorno gradual ao convívio social se afere. Veja-se que, para aumentar o 
prazo de observação em determinados delitos, houve necessidade de 
edição de lei. 
Tenho entendido que o quantum da pena remanescente não é obstáculo à 
progressão, uma vez que o requisito objetivo é legalmente imposto - 
determinado percentual de pena a ser cumprida - e incide de forma fixa 
sobre a pena curta e sobre a pena longa. 
Assim, não seria razoável que o mérito do condenado não fosse avaliado 
no interstício legalmente fixado. Isso implicaria dilatação daquele fixado 
em lei. [A126] 
 

Todavia, não se pode admitir, contrariamente ao que dispõe a lei e à 
míngua de elementos concretos, a submissão genérica de todo 
sentenciado ao exame, notoriamente de demorada realização, se o mérito 
pode ser aferido por outros meios, consoante se expôs. 
Demais disso, in casu, as justificativas apresentadas pelo douto 
magistrado para determinar a realização do exame (gravidade abstrata dos 
crimes e reincidência no crime de roubo) não permitem concluir pela 
efetiva periculosidade do agravado ou pela sua inaptidão para o retorno à 
sociedade, se atestado seu bom comportamento carcerário durante o 
cumprimento da pena, nos termos do entendimento consolidado nesta 
Colenda Sétima Câmara de Direito Criminal. 
A gravidade abstrata do delito é de consideração legislativa, quando são 
as penas cominadas aos tipos penais definidos e por si só não justificam a 



 

 

233 

submissão do reeducando à prova criminológica para evoluir no sistema 
progressivo de cumprimento de pena privativa de liberdade. [A151] 
 

Talvez seja obviedade dizer que, não bastaria, para se ordenar a 
realização da prova em comento (parecer da CTC ou exame 
criminológico), acenar-se (como fez a douta magistrada “a quo”) com o 
fato de que o reeducando foi condenado por crime grave e à pena 
considerável. É que a promoção nada tem a ver com a gravidade do delito 
por ele praticado. Ela é um direito subjetivo do sentenciado, desde que 
satisfeito, hoje, o requisito objetivo de tempo, como visto linhas atrás, e 
haja efetiva comprovação de seu mérito através do “bom comportamento 
carcerário”, comprovado por documento passado pelo diretor do 
presídio. [A160] 
 

A gravidade dos delitos praticados não obsta a promoção, uma vez que tal 
já considerado pelo legislador ao cominar pena maior nos respectivos 
tipos, bem como pelos Magistrados que proferiram os juízos 
condenatórios, não podendo impedir, por absoluta falta de amparo legal, a 
obtenção de benefícios na fase de execução, atendidas as exigências para 
tanto, como no caso. 
Igualmente irrelevante que o agravado ainda conte com significativa pena 
a cumprir. Justamente por ser longa é que teve de resgatar maior período 
para poder pleitear a progressão. Não fosse assim, o legislador não teria 
estabelecido em percentual o requisito de tempo. [A297] 
 

Em que pese o juízo de reprovação da instância a quo com relação ao tipo 
de crime praticado e a quantidade de pena a cumprir, tais não podem 
servir de argumento para a negativa do benefício, porque descabido nesse 
momento do processo penal. 
A consideração da gravidade do delito e a forma de sua concretização já 
foram consideradas pelo legislador quando da tipificação da conduta e 
fixação da pena em abstrato. Foram também levados em consideração 
pelo juízo processante quando da condenação. 
A fase da execução é outra. É momento em que, considerado culpado o 
agente, o Estado impõe-lhe a reprimenda de modo a puni-lo pelo ato 
praticado, mas também de modo a proporcionar sua reintegração ao meio 
social.  
Não é por acaso que nosso sistema de cumprimento de pena é estruturado 
com base na execução progressiva contando com medidas que incentivam 
o bom comportamento e punem o comportamento faltoso. Seu objetivo é 
aplicar a reprimenda de maneira adequada a cada condenado e promover 
sua ressocialização na medida que, em cada caso, isso se mostre possível. 
Em outras palavras, independentemente do crime cometido, na concessão 
dos benefícios da execução devem prevalecer os critérios de merecimento 
e conveniência, tanto para o preso, quanto para a sociedade. [A377] 

 

Por outro lado, a gravidade do crime e a pena a cumprir podem ser utilizadas como 

critérios por si só aptos a fundamentar indeferimento de benefícios e a necessidade de 

realização do exame criminológico. Ainda, podem ensejar juízos acerca da personalidade 

do agente e sua periculosidade, sua não adaptação a regras sociais, insubordinação, entre 
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outros, ou até como comprovação da necessidade de maior cautela na concessão de 

benefícios. Também podem ser combinados a outros critérios extralegais para formar a 

convicção do juiz acerca do sentenciado e seu merecimento. A título exemplificativo de 

alguns desses juízos feitos pelo magistrado: 

 

Depreende-se que o agravado se trata de pessoa condenada, conforme 
boletim informativo de fls. 04/06, ao cumprimento da pena corporal total 
de oito anos de reclusão, pela prática de dois roubos qualificados, o que 
vale dizer, foi condenado pelo cometimento de delitos dolosos, situação 
essa que, por si só, enseja maior cautela na análise do seu perfil 
psicológico, antes que venha a retornar ao contato direto com a 
sociedade, de forma, aliás, absolutamente desvigiada, como ocorre no 
regime prisional semiaberto, não se prestando, por si só, o atestado de 
bom comportamento carcerário para definir a situação autorizadora da 
sua passagem, da condição de encarcerado, para a de pessoa mantida em 
contato pleno com terceiros. 
E embora tenha preenchido o requisito de ordem objetiva, oportunas são 
as argumentações dos representantes do Parquet quanto à necessidade de 
avaliação das condições de readaptação do agravado, para que seja 
autorizada sua permanência em contato com a sociedade, mormente 
porque cometeu/crimes dolosos e delinquiu reiteradamente. [A51] 

 

É que o requisito subjetivo caracterizado pelo elemento de ordem social, 
não restou convincente a fim de que mereça o benefício almejado, 
levando-se em consideração que se está discutindo a reintegração de 
indivíduo que praticou delitos graves – tentativa de homicídio, roubo e 
tráfico de drogas. 
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio 
pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o 
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é 
obrigada a conviver na insegurança. [A64] 

 

Diversamente do que sustentado pela ilustre Defensoria, uma análise 
sobre a natureza do crime cometido é pertinente na comprovação da 
existência de mérito ou não, lembra-se que, como dispõe o art. 1º da LEP, 
a execução visa, além de proporcionar condições para uma harmônica 
integração social do condenado e do internado, efetivar as disposições de 
sentença criminal, por sua vez, nos casos de condenação, o art. 59 do 
Código Penal determina que a pena deve ser imposta em patamar 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Assim, correto concluir que no âmbito da execução da pena também deve 
haver uma preocupação com a reprovação e prevenção do crime, por isso 
a necessidade de se analisar a natureza e as circunstâncias do crime. 
Neste diapasão, o magistrado deve analisar as atitudes demonstradas pelo 
reeducando em questão e, considerando também a natureza do crime 
cometido, deve concluir se houve uma absorção adequada da terapêutica 
prisional, lembrando-se que se não houver informações suficientes para 
tal análise, é plenamente lícito requisição de exame criminológico, pois o 
mesmo não foi abolido do ordenamento jurídico, apenas teve sua 
obrigatoriedade em qualquer caso retirada. 
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Neste diapasão, tem-se que o ora agravado atualmente está encarcerado 
cumprido pena de 13 (treze) anos por condenação por um delito de tráfico 
de entorpecentes e associação ao tráfico. 
Destarte, considerando as circunstâncias constantes a fls. 67/193, tem-se 
que o ora agravado está imerso na criminalidade e possui personalidade 
distorcida, pois integrava grupo organizado destinado ao comércio de 
grandes quantidades de entorpecente. 
Assim, no presente caso não há como dizer que só o atestado de bom 
comportamento é suficiente para a devida comprovação do 
preenchimento do requisito subjetivo, visto que o mesmo não traz 
qualquer elemento ou fato que fundamente tal classificação, lembrando 
que em sede de execução penal, impera o princípio in dúbio pro societate. 
[A101] 

 

Cabe ressaltar, por fim, que, embora a gravidade do crime e a 
longevidade da pena não constituam, de forma isolada, causas 
impeditivas da progressão prisional, elas implicam na necessidade de 
maior rigor na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos, pois a 
colocação do sentenciado com longa pena por cumprir em regime mais 
brando, onde há total falta de vigilância, amplia as tentações de ele voltar 
a delinquir e colocar em sério risco a segurança da sociedade. Assim, 
levando-se em consideração que, em fase de execução, vige o princípio 
"in dúbio pro societate", mostra-se necessário que o sentenciado 
permaneça tempo suficiente no regime mais rigoroso para que possa ser 
mais bem observado e se constate de maneira irrefutável sua aptidão e 
adaptação para o gradual retorno ao convívio em sociedade. [A109] 

 

E quanto mais grave for a conduta ensejadora da pena inicial, maior rigor 
caberá ao juiz da execução na avaliação da prova realizada pelo 
executado, de transformação para melhor em sua personalidade. Como a 
gravidade da empreitada criminosa (e, consequentemente, a 
periculosidade de seu agente) reflete-se na sanção dela decorrente, resta 
explicada a importância do tempo da pena no julgamento do pedido de 
progressão, em todas as suas etapas. [A137] 

 

A par disso e como resta, ainda, longo período de tempo para o 
cumprimento da pena (25.12.2025 - fls. 7 e 68), por força de condenação 
pela prática de crime de intensa gravidade, não se pode impor ao Estado-
Juiz a função de simples órgão homologador de atestados de boa conduta 
carcerária, em detrimento da formação de seu livre convencimento e dos 
interesses e anseios da sociedade, principalmente nos dias atuais, quando 
campeia solta a criminalidade violenta e perversa, como público e 
notório, e se instala, no seio da comunidade ordeira, o sentimento de séria 
e profunda impunidade de autores de delitos, como o referido nestes 
autos. [A262] 

 

Certamente, a gravidade dos crimes foi levada em consideração no 
processo de conhecimento e não se olvida que o art. 112 da LEP impõe, 
para a progressão, o cumprimento de um lapso mínimo, seja qual for a 
sua duração. 
Contudo, uma dos objetivos de pena é proporcionar a recuperação do 
condenado, dando-lhe condições para novamente voltar à vida em 
sociedade, porém, em contrapartida, para a concessão de benefícios 
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recomenda-se que o condenado demonstre aptidão, imprescindível senso 
de responsabilidade e disciplina, a fim de se avaliar que assimilou os 
valores socialmente aceitos e ser novamente inserido no convívio social. 
O instituto da progressão de regime tem uma finalidade mais ampla que a 
adequação às regras carcerárias. O que se procura é estimular o 
sentenciado a dar continuidade ao processo de ressocialização, a fim de 
incentivar a sua recuperação, proporcionando-lhe condições para 
novamente voltar à vida em sociedade. 
Esse objetivo estaria sendo desvirtuado ao se conceder apressadamente 
tal beneficio ao preso, sem a certeza da existência destas condições. 
Tratando-se, como na hipótese, de sentenciado envolvido em delitos 
patrimoniais, com registro de faltas disciplinares e elevada pena ainda a 
descontar por delitos reveladores de personalidade distorcida, voltada ao 
submundo do crime, toda prudência é necessária para a concessão do 
regime semiaberto (na prática regime aberto), que ensejará o retorno 
gradativo do sentenciado ao seio da sociedade. 
Logo, em casos assim, é necessário que o reeducando dê mostras efetivas 
de que assimilou a terapia prisional, através de elementos probatórios 
mais consistentes, como o exame criminológico, indispensável para 
averiguação do grau de periculosidade, do arrependimento, da 
probabilidade de reincidência e da assimilação de valores socialmente 
aceitos, circunstâncias cuja comprovação não se esgota com a simples 
ostentação de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do 
estabelecimento prisional. [A312] 

 

A gravidade do crime cometido, novamente, configura critério subjetivo e sem uma 

delimitação clara quanto ao que consiste. Pelos acórdãos analisados, a gravidade do crime 

pode significar crime com violência ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado e até 

crimes dolosos e crimes patrimoniais. Serviram para compor esse critério, inclusive, 

“crimes de furto qualificados, estelionatos, resistência” [A90]. Foram considerados em 

alguns acórdãos, também, a ponderação dos crimes causarem “desassossego à sociedade” 

[A59, A93, A98] e “crimes que atormentam a população há muito” [A208]. 

Assim, esse critério também serve para aumentar o espaço de discricionariedade do 

magistrado, para que ele decida como quiser, a depender de seus julgamentos morais. 

Nesse sentido, há inclusive crítica expressa em alguns acórdãos: 

 

A gravidade do delito, a longevidade da pena ou outras considerações 
semelhantes (v.g. “...não deve o Judiciário, na parte que lhe compete, 
abandonar sua parcela de responsabilidade na função de ressocialização 
do indivíduo, contentando-se apenas com atestado de boa conduta 
carcerária...” razões da minuta ministerial fls. 14) não podem ser óbice à 
progressão de regime prisional. Tais considerações sequer são objeto de 
referência legal e refletem tão somente reflexões morais que, ainda 
compreensíveis, não podem cercear o direito do condenado, assegurado 
pela legislação vigente. [A156] 
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Fica claro, pela utilização desse critério, a forma com que o sentenciado é visto e os 

julgamentos subjetivos que se faz dele. O fato de esses aspectos terem sido considerados 

anteriormente – na cominação abstrata da pena ao delito, pelo legislador, e posteriormente, 

na ponderação desses critérios no caso concreto na aplicação da pena, pelo magistrado, 

além dos benefícios da execução penal serem previstos em frações justamente para se 

manter a isonomia – é ignorado nesses acórdãos, prevalecendo um julgamento moral 

acerca do indivíduo. 

Há, no Direito Penal, o princípio do non bis in idem, que impõe que um mesmo fato 

ou circunstância que deu ensejo a uma sanção ou agravou uma pena não pode ensejar uma 

nova sanção ou agravação. Possui um desdobramento material, ou seja, de que ninguém 

poderá ser castigado duas vezes pela mesma infração, e um desdobramento processual, que 

impede que uma pessoa seja processada e julgada duas vezes pelo mesmo fato.370  

Nesses casos, o sentenciado é julgado pelo mesmo fato em mais de duas ocasiões, 

pois aceitar esse critério implica o julgamento pelo legislador, ao prever as penas abstratas, 

na dosimetria da pena em processo de conhecimento, todas as vezes que formular pedidos 

na execução penal e quando for avaliado pelos peritos em exame criminológico (o que 

também pode ocorrer mais de uma vez). Dessa forma, esse critério oferece um espaço de 

arbitrariedade e expansão do poder punitivo, pois basta ter cometido um crime para ser 

julgado e re-julgado quantas vezes o magistrado entender necessário. 

A atecnicidade dos argumentos desenvolvidos nos acórdãos que admitem esse 

critério, bem como o fato de que uma análise sobre o ordenamento jurídico brasileiro não 

permitiria esse tipo de fundamento, tendo o magistrado que recorrer aos seus próprios 

preconceitos para justificar a sua utilização, fica clara no seguinte acórdão: 

 

Importa anotar que o fato de o agravado ter longa pena a cumprir é 
circunstância que, por si só, não constitui óbice à pretensão por ele 
manifestada, sob pena de afronta ao sistema progressivo estabelecido na 
Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da individualização 
da pena. Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se com a consideração 
da proporcionalidade. Sim, na medida em que a pena é longa, reclama o 
cumprimento de fração da pena igualmente longa. Isso mostra que o 
argumento obstativo afigura-se falacioso. 

                                                           
370 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direitos, Deveres e Disciplina na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de 
(coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 259. 
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Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça: 
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta grave durante o 
curso da execução, há mais de treze anos, bem como a longa duração 
de sua reprimenda, são argumentos inviáveis para indeferir seu pedido 

de progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema progressivo 
estabelecido na Lei de Execução Penal. O pleito de progressão pode ser 

indeferido ante a constatação de que o apenado não se encontra apto a 
suportar as responsabilidades do regime menos severo, o que deve ser 
comprovado por meio de elementos concretos, mas não abstratos”. 
Por outro vértice, é sabido e consabido que a gravidade das condutas 
praticadas pelo agravado já foi considerada pelo legislador ao estabelecer 
as penas cominadas ao crime e pelo juiz da condenação ao fixar as penas 
adequadas a cada caso concreto. 
Portanto, adotar tal argumentação, como causa de decidir, constitui 
verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar nova 
valoração de um modelo de conduta para o qual o legislador já 
estabeleceu o controle social extremo consistente na criação da norma 
jurídico-penal e o juiz já fixou a dosagem adequada da pena em face do 
caso concreto.  
E mais, abraçar o argumento da gravidade do modus operandi, é dizer, 
ainda que por outras palavras, que o agravado tão cedo não terá direito ao 
almejado benefício; é admitir que o juiz possa ter um critério próprio, 
subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas, pelo legislador no 
artigo 112 da Lei de Execução Penal; é aceder à possibilidade de o juiz, a 
pretexto de interpretar a lei, instituir requisitos outros como que a 
construir nova norma jurídico-legal, destituída da necessária validade - na 
exata concepção kelseniana-, porque ao arrepio do princípio da separação 
dos poderes e, pois, em desconformidade com a Constituição, cuja 
supremacia há que ser respeitada. 
Pois bem, importante considerar que o regime semiaberto constitui 
estágio caracterizado, na atualidade, por significativo nível de recidiva, o 
que recomenda que não se despreze a avaliação de cunho subjetivo, com 
vistas a apontar o mérito ou demérito do candidato à progressão, 
mormente se condenado pelo cometimento, dentre outros, de crimes com 
violência ou grave ameaça, como no caso em apreço (roubos 
qualificados), por força dos quais o agravado experimentou a pena total 
de 19 anos e 8 meses de reclusão, a denotar ser portador de personalidade 
aparentemente distorcida. 
Cabe atentar para o recente exame criminológico a que foi submetido o 
agravante, a evidenciar ser prematura a outorga do benefício perseguido, 
ao asseverar que “concluo que o examinado em questão encontra-se no 

critério III: 'Prováveis reincidências ocasionais. Tipo de delinquente 
ocasional. Os estereótipos comportamentais de delinquência estão 

presentes de forma amena, a consciência de infração de normas de 
conduta e compreensão de moral social estão sujeitas a interferência 

circunstanciais da vida prática de forma a propiciar desvios de conduta 
ocasionais, reúne condições de adaptação a ambiente de trabalho com 
supervisionamento próximo'. Portanto, as condições de obter os 

objetivos pleiteados nos autos do processo, devem ser realizadas 
cercadas de cuidados.” (fls. 23/25). 
Importante frisar ainda que, o agravado obteve o livramento condicional 
em 05.05.2004 e foi preso por novo delito em 20.07.2004 (fls. 6 vº e 7). 
Outrossim, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime 
semiaberto em 13.02.2007, praticou falta grave consistente em não 
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retornar da saída temporária do dia dos pais, em 15.08.2007 (fls. 6 vº e 7). 
Portanto, havendo dúvida se o condenado pode ou não obter o benefício, 
há que ser resolvida em favor da sociedade. E a sociedade não está 
obrigada a conviver novamente com quem ainda tem pena a cumprir, a 
menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, 
assim, que o condenado consiga o benefício, notadamente o regime 
semiaberto, por força do qual lhe é proporcionado passar parte do seu dia 
no convívio social. 
Ora, aspectos relevantes acerca da personalidade do agravante, 
destacados no exame criminológico, revelam a necessidade de que seja 
mantido no regime prisional atual para que dê mostras de efetiva 
assimilação da terapêutica penal e possa oportunamente avançar no 
processo de ressocialização.  
Não é ocioso anotar, nesse passo, que a regular execução da pena tem o 
escopo de abrir a possibilidade de o reeducando ser reintegrado 
harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução 
Penal, em seu artigo 1º. Como se nota, as peculiaridades do caso indicam 
que não é este ainda o momento adequado para ser o agravado agraciado 
com o benefício perseguido, por não reunir efetivamente mérito para 
tanto, a evidenciar o não preenchimento do requisito subjetivo. 
Em suma, verifica-se que os elementos de convicção existentes nos autos 
se mostram convincentes acerca da possibilidade de o agravante, se 
colocado no regime intermediário, poder acarretar risco à sociedade, pelo 
que é de rigor o provimento do agravo ministerial. [A188] 

 

Assim, a utilização desse critério, pelo magistrado, quantas vezes julgar necessário 

e com o desfecho que bem entender, evidenciam seu real objetivo de neutralização do 

sentenciado e a colocação deste como inimigo da ordem pública e da coletividade.  

 

4.7 In dubio pro societate 

 

Conforme já mencionado anteriormente, os acórdãos que adotam o princípio da 

legalidade como linha norteadora deixam implícito a adoção do princípio do in dubio pro 

reo, uma vez que, preenchidos os requisitos legais para o benefício, este é concedido e, 

caso o sentenciado demonstre que não estava preparado para o convívio social, esse 

despreparo viria comprovado por meio de um cometimento de falta grave, o que ensejaria 

a regressão de regime. Assim, embora a dúvida não seja suscitada, não se exige a certeza 

de sua ressocialização para a obtenção do benefício. 

Outros exemplos, ainda, de in dubio pro reo implícito: 

 

Não se pode, sob o argumento de risco à coletividade, impossibilitar ao 
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preso acesso a um regime mais brando de cumprimento da pena. Aliás, 
agindo dessa forma, estar-se-ia ignorando a vontade legislativa estampada 
no Código Penal Brasileiro, que consagrou o sistema de progressão de 
penas como forma de recuperação gradativa do sentenciado. Há 
vantagens em se deferir censura mais branda, que reafirma o direito 
violado e possibilita a recuperação do agente, quando mantido por menos 
tempo na companhia deletéria de outros condenados mais perigosos. Isso 
vai ao encontro de outra finalidade da pena, a de prevenir a prática de 
novos delitos semelhantes. [A24] 

 

É certo que existe a necessidade de cautela na concessão de regime mais 
brando para sentenciados que cometem crimes dolosos. Porém, não 
menos certo é concluir que a lei de execução penal tem a finalidade de 
proporcionar condições de ressocialização e reintegração do cidadão no 
convívio da sociedade. Assim, a gravidade dos crimes cometidos e a 
longa pena a cumprir, não constituem óbices à progressão prisional, posto 
que não previstas pelo artigo 112, da LEP. 
Aliás, em caso análogo já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
“Cumprido o requisito do art. 112, parágrafo único, da LEP, com a 
prisão por um sexto da pena, e havendo parecer favorável da Comissão 
Técnica de Classificação, não obsta a progressão requerida o fato de o 
paciente estar respondendo a outro processo em Comarca vizinha, uma 
vez que tal fato não está previsto como impedimento do benefício, nem no 
art. 111 nem no art. 118 da LEP, e também, por estar ainda indefinida a 
situação processual. Concessão da ordem de habeas corpus, ressalvando-
se a possibilidade de retorno ao regime anterior se o paciente praticar 
atos que se enquadrem nos incisos I e II do art. 118 da LEP.” (RSTJ 
26/129). 
É importante ressaltar que, em gozo de regime semiaberto, o sentenciado 
não estará em liberdade plena, eis que sujeito a condições, sendo certo 
que, em caso de descumprimento, advirá a automática revogação da 
benesse ora concedida. 
Ademais, o fato de o agravante ter longa reprimenda a descontar, por si 
só, não constitui fator que torne inviável a progressão de regime, pois tal 
aspecto já resultou em lapso maior para obtenção de benefícios e, por 
consequência, em repressão e terapêutica penal mais acentuada, não 
significando, per si, que o sentenciado não esteja preparado para o 
retorno ao convívio social. 
E, a gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado, já foi considerada 
quando da imposição de suas penas, não constituindo obstáculo à 
progressão de regime, se presentes os requisitos legais, como no caso sub 
judice.[A393] 

 

Explicitamente, ele é adotado em alguns casos, como: 

 

Diversamente do sustentado pelo D. Procurador de Justiça oficiante, é 
incorreto supor que, em sede de execução, a dúvida deve militar em favor 
da sociedade, evitando-se riscos. A idéia de risco, ao contrário, é inerente 
ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É assumindo riscos que 
o Estado permitirá ao condenado demonstrar o êxito do processo de 
ressocialização. Se preferir não corrê-los, nenhuma possibilidade terá o 
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sentenciado de revelar seus méritos. Caso não honre a confiança que nele 
foi depositada, há mecanismos legais para repreendê-lo com a regressão. 
[A276] 

 

Na maioria dos casos, no entanto, o entendimento é de que a dúvida deve militar a 

favor da sociedade, vigorando, na execução penal, o in dubio pro societate. Isso pode vir 

de forma implícita, naqueles casos em que o magistrado adota algum aspecto desfavorável 

como suficiente para suscitar dúvida acerca da ressocialização do sentenciado ou do seu 

preparo para obter beneficio: 

 

É sabido que qualquer benefício em sede de execução penal deve ser 
concedido sem que haja grandes riscos à coletividade, de forma que 
pendendo dúvida sobre estar o reeducando apto ou não a tanto, deve o 
pedido ser analisado com muita prudência, pois o que se exige é que ele 
demonstre boa capacidade de adaptação social para retornar ao convívio 
em sociedade, conscientizado da responsabilidade necessária ao gozo do 
benefício, uma vez que a segurança da comunidade, nestes casos, tem 
prioridade sobre o interesse individual. [A92] 

 

O instituto da progressão é destinado aos sentenciados que demonstrem 
capacidade provável e condições para adaptar-se ao regime menos 
rigoroso e devem ser aferidas pelo livre arbítrio do Juízo das Execuções 
Penais. 
A concessão do referido benefício é condicionado, portanto, em vista da 
preservação da segurança da sociedade, não se tratando de um direito 
absoluto ao sentenciado. [A117] 
 

O exame dos presentes autos não permite afirmar, com a certeza que a 
importância da decisão pretendida impõe, que está satisfeito o requisito 
de natureza subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da 
pena de reclusão. 
Com efeito e porque a liberdade é a regra, a anterior fixação de 
determinado regime para o cumprimento de pena (sujeito à regra rebus 
sic stantibus) teve o significado da inaptidão, naquele instante, para outro 
mais benéfico. Isso porque naquele momento fez-se exame do caso 
concreto à luz do escopo da pena (de punir, de ressocializar e de proteger 
a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja periculosidade a 
coloca em risco). 
A lei previu um lapso temporal mínimo para a permanência em cada 
regime prisional, o que significa dizer que passado esse período poderá 
advir progressão de regime, conquanto fique comprovada evolução 
suficiente para esse abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado 
demonstrar que reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena 
sob regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples 
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos 
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também necessário o 
requisito subjetivo, a conformidade da personalidade ao novo regime. 
Repita-se, ao condenado, a quem o precedente provimento jurisdicional 
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(o título executivo vigente) reconheceu adequação a determinado regime, 
incumbe o ônus de demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi 
efetivamente eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça 
esse imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no 
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o Estado-
administração comprove piora comportamental. Nessa linha já decidiu 
este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a 
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, 
é que deve dar à sociedade a certeza de que está subjetivamente se 
redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a uma 
situação prisional mais favorável” (Agravo em execução nº 216.346- 
3/0, relator Raul Motta). 
E quanto mais grave for a conduta ensejadora da pena inicial, maior rigor 
caberá ao juiz da execução na avaliação da prova realizada pelo 
executado, de transformação para melhor em sua personalidade. Como a 
gravidade da empreitada criminosa (e, consequentemente, a 
periculosidade de seu agente) reflete-se na sanção dela decorrente, resta 
explicada a importância do tempo da pena no julgamento do pedido de 
progressão, em todas as suas etapas. [A137] 
 

Entre o direito subjetivo do preso condenado por crime grave ao regime 
aberto, por conta de um processo de ressocialização existente tão somente 
em teoria, e o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de seu 
meio quem só se presta a recorrentemente deformá-la na prática, não 
pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, por conseguinte 
devendo o condenado por delito grave somente ser progredido quando 
não houver dúvida sobre não apresentar risco à coletividade. 
[...] 
É sabido que qualquer benefício em sede de execução penal deve ser 
concedido sem risco à coletividade, de forma que, pendendo dúvida sobre 
estar o reeducando apto ou não, deve o pedido ser indeferido. Nesse 
sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a Câmara do TJSP - Rel. Des. Dirceu de 
Mello. [A178] 
 

A situação demonstra, pois, de forma nítida, fundada dúvida a respeito da 
assimilação, pelo agravado, de critérios ou soluções terapêuticas e 
pedagógicas que lhe foram passadas durante o tempo do cárcere, sendo 
certo que a sociedade, já alarmada e severamente prejudicada em razão 
da prática de crimes como aqueles aludidos, não pode correr riscos 
vindos da convivência com delinquentes falsamente ressocializados. 
Aliás, a progressão pleiteada, na hipótese, colocaria a vida social como 
“laboratório” ou experimento em prol do delinquente, num nítido desvio 
de valores, mesmo porque o interesse da coletividade prepondera sobre 
aquele inerente ao preso, no caso criminoso contumaz. 
Ademais, como já se anotou, resta tempo considerável para término da 
reprimenda (mais de dez anos!), detalhe que reforça a inadmissibilidade 
da progressão nesta fase, não se podendo aceitar que o benefício sirva 
como teste de recuperação, sob pena de se conferir risco à sociedade. 
Justamente por isso, “percebendo o juiz que o condenado ainda não faz 
jus a favor que permitirá temerário ou prematuro convívio seu com a 
comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma população a cuja 
proteção e sua existência está preordenada” (TJESP, AC 111.223-3/3, 
Relator RENATO NALINI). 
E “o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá 
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testar a aparente recuperação de perigosos delinquentes” (TJESP, 
Agravo em Execução nº. 243.772-3/6, Relator JARBAS MAZZONI). 
Diante da situação destacada, tem-se que a população não pode ser 
“colocada em perigo iminente” com a progressão ao regime semiaberto, 
impondo destacar que eventual dúvida a respeito da probabilidade de 
reincidência se resolve em detrimento do condenado (TJESP, Agravo em 
Execução nº. 0507694-17.2010.8.26.0000, Relator Desembargador 
MARCO DE LORENZI, julgado 03-3-2011). 
Anote-se, ainda, que “não se trata de considerar o fato já julgado na 
mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o 
agente de crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está 
habilitado a retornar à sociedade, sem risco ou com risco mínimo” não 
se ignorando que o “o bom comportamento todo preso deve ter. A 
liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração de que, em 
liberdade, a possibilidade de tornar a delinquir é nenhuma ou reduzida. 
É nisso que consiste o mérito tão discutido nos incidentes de execução” 
(TJESP, Agravo em Execução nº. 1.133.438.3/7, Relator Desembargador 
PINHEIRO FRANCO, julgado 06-12-2007). 
Importa, aqui, que não existe indicação segura de que o condenado tenha 
consciência e arrependimento em relação aos erros cometidos ou mesmo 
de que não tenha propensão à reincidência, estando ausente indicação de 
que o cárcere diminuíra sua periculosidade ou que ele esteja preparado 
para seguir regras mais benevolentes próprias do regime almejado. 
Assim, deve o agravado ser mantido no regime em que se encontrava 
recolhido por mais algum tempo, isso para propiciar melhor observação e 
orientação, tudo sem se verificar risco de frustrar sua evolução no 
processo de regeneração e reabilitação social (TJESP, Agravo em 
Execução nº. 0373362-16.2010.8.26.0000, Relator Desembargador 
SÉRGIO COELHO, julgado 03-3-2011 desta Colenda Câmara), de modo 
a permitir a apuração sobre a assimilação da terapêutica criminal que lhe 
foi dispensada desde o início do cumprimento da pena, isso através de 
indispensável exame criminológico. 
Assevere-se que o artigo 112 da LEP, com a redação trazida pela Lei nº. 
10.792/03, não representa óbice à realização do exame em foco; a 
diligência mostra-se necessária diante do caráter ou periculosidade ínsita 
e própria do autor de crimes que atormentam a população há muito, tendo 
por fim precípuo proteger a sociedade de ações nefastas de delinquentes. 
A respeito, confira-se a Súmula nº. 439 do Superior Tribunal de Justiça, 
que assim também já decidiu (Resp. 904008, Relator Ministro GILSON 
DIPP). [A208]371 
 

Assim, portanto, diante do panorama encontrado, fica evidenciado que o 
agravado ainda apresenta riscos à sociedade, que por determinação 
constitucional deve ser preservada. 
Em que pese não ser a gravidade dos delitos por ele perpetrados razão 
suficiente para o indeferimento da progressão de regime, as 
circunstâncias que envolvem o seu cometimento devem ser sopesadas na 
avaliação do mérito do sentenciado à obtenção dos benefícios. 

                                                           
371 Esse acórdão mereceu transcrição quase integral pois demonstra com clareza a forma com que se 
consegue trabalhar com os critérios extralegais (gravidade do delito, pena a cumprir, periculosidade etc) sem 
a necessidade de qualquer fundamento. São juízos de valor que se faz acerca do sentenciado que, ao ser 
colocado como uma pessoa diferente das outras, uma pessoa perigosa, pode ter os seus direitos flexibilizados 
em prol da “sociedade”. Ilustra bem, portanto, a colocação do sentenciado como um inimigo, como um outro, 
que se contrapõe ao indivíduo que não comete crimes e, portanto, não merece ser tratado como cidadão. 
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É necessário que, ao reinserir um reeducando no convívio social haja, ao 
menos em tese, a remota probabilidade de reiteração delitiva, o que não 
se afigura no caso em apreço. Além disso, deve-se levar em consideração 
que os crimes por ele perpetrados, entre eles, alguns com emprego de 
grave ameaça e violência contra as vítimas, demonstram que os riscos 
que impõe a sociedade se sobrepõem ao seu suposto direito de obtenção à 
benesse. 
Por tais circunstâncias, e, tendo em vista que atuação jurisdicional tem 
como objetivo primordial manter na mais perfeita ordem a vida em 
sociedade, solucionando conflitos e punindo os agentes de crimes, a fim 
de evitar novas práticas delitivas e ressocializar seus autores, de rigor, a 
reforma da decisão atacada a fim de determinar a regressão de [...]. 
[A390] 

 

Geralmente, no entanto, vem explicitamente adotado: 

 

Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio 
pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o 
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é 
obrigada a conviver na insegurança. 
Nesse sentido: 
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser considerado 
para a concessão de benefícios a sentenciados, como ilustra o douto 
parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco 
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do 
condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para justificar 
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas 
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada” 
(TACRIMSP AEE nº 1.397.777/5 7ª Câmara Rel. Souza Nery jul. em 
27.05.2004). 
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-se de 
cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos, 
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o 
julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da 
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em matéria de 
execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, 
segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por 
tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos 
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao 
merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, 
ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a simples 
constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do 
estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do 
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes 
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é 
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da 
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à sociedade” (TJSP AEE 
nº 10038233/0 São José dos Campos Rel: Des. Ubiratan de Arruda j. em 
24.04.2007). 
[...] 
Não se pode querer resolver a questão da superlotação carcerária com a 
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prematura soltura dos presos, sem que a sociedade e o estado democrático 
de direito tenham de seus defensores a necessária cautela. [A64]  

 

Assim, levando-se em consideração que, em fase de execução, vige o 
princípio "in dúbio pro societate", mostra-se necessário que o sentenciado 
permaneça tempo suficiente no regime mais rigoroso para que possa ser 
mais bem observado e se constate de maneira irrefutável sua aptidão e 
adaptação para o gradual retorno ao convívio em sociedade. [A109] 

 

De mais a mais, não se olvide de que em sede de execução penal, o 
princípio que a rege não é do in dubio pro reo, como no processo de 
conhecimento, mas sim do in dubio pro societate. 
Portanto, ainda que houvesse dúvida sobre a possibilidade de o 
reeducando fazer jus ao benefício perseguido, haveria a mesma que ser 
resolvida em favor da sociedade. E a sociedade não está obrigada a 
conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a 
menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, 
assim, que o condenado consiga o benefício, notadamente a progressão 
ao regime intermediário, por força do qual lhe é proporcionado passar 
parte do seu dia no convívio social. [A196] 

 

O certo é que o agravado, por ora, deve continuar a descontar suas penas, 
em regime fechado, até a realização de exame criminológico, na esteira 
do alvitrado nas claras razões recursais e no escorreito parecer 
ministerial, pois, em realidade, além de viger, em sede de execução 
criminal, o princípio in dúbio pro societate, não se pode perder de vista 
que os graves problemas que afetam o sistema penitenciário acabaram 
por levar à falência o regime semiaberto de cumprimento de penas, 
verdadeiro incentivo a fugas de perigosos delinqüentes e à prática de 
novos delitos, em virtude das enormes facilidades que propicia e da total 
ausência e insuficiência do órgão físcalizador, tornado imperioso, assim, 
reconhecer que é preciso maior rigor na concessão de benefícios e na 
escolha dos beneficiários. [A262] 

 

A decisão paradigmática já citada no item sobre a periculosidade também é 

recorrente nesses casos: “‘o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde 

se vá testar a aparente recuperação de perigosos delinquentes’ (TJESP, Agravo em 

Execução nº. 243.772-3/6, Relator JARBAS MAZZONI)”. 

O reconhecimento do in dubio pro societate como princípio da execução penal 

acaba por fornecer uma racionalidade para a adoção dos diversos critérios extralegais 

suscitados nas decisões, justificando as inúmeras intervenções nas subjetividades do 

sentenciado como forma de se aferir com a certeza que seria necessária que ele poderá 

receber o benefício pleiteado. 

Ademais, é um instrumento eficaz de denegação de benefícios, fundamentando a 

manutenção do sentenciado preso caso qualquer aspecto negativo seja verificado na sua 
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execução: 

 

Relativamente ao mérito, é verdade, o reeducando, como posto nas razões 
de recurso, ostenta aspectos positivos. Não ostenta faltas disciplinares, 
trabalhou, mantém laços familiares, com visitas da irmã, filha e amásia, já 
cumpriu, para o benefício que pleiteia, a devida parcela de sua pena, 
mantendo sempre boa conduta carcerária como atestado pelo diretor da 
unidade prisional. 
Em que pesem tais aspectos, foi determinada a realização de exame 
criminológico, que concluiu desfavoravelmente. E não vejo a aludida 
incongruência anotada nas razões de recurso. Deu conta o laudo que 
apesar dos aspectos positivos, apresenta o reeducando pouca reflexão 
crítica dos crimes praticados e pouca capacidade em lidar com as 
limitações e imaturidade psicológica quanto a valores sociais. 
Certo é o bem que a progressividade de regime constitui para o 
sentenciado. Mas, repita-se, é preciso cautela, pois está em jogo também 
o bem-estar da coletividade que pode ser afrontada por um reeducando 
ainda não em condições de experimentar novamente a liberdade, não se 
podendo perder de vista que é exatamente ela, a sociedade, quem deve ser 
resguardada, pois em sede de execução, vige o princípio in dúbio pro 
societate. 
E, neste aspecto, não se há desprezar a conclusão dos peritos da área de 
comportamento. O exame criminológico, realizado por profissionais da 
área de comportamento, serve de importante substrato para o magistrado 
decidir quanto ao mérito do condenado. E, ainda que o magistrado não 
esteja atrelado ao seu resultado, para rechaça-lo e decidir de forma 
diversa, deverá fazê-lo de forma fundamentada. 
É preciso lembrar que a progressão de regime de cumprimento da pena 
tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 
dia, voltará ao convívio social. E tal se faz sob um prognóstico. E, 
confrontando-se os aspectos positivos e negativos, tem-se que esse 
prognóstico é, por ora, negativo. [A363] 

 

Na espécie, nota-se, por conseguinte, que a progressão do agravado ao 
regime aberto requer acautelamento dos interesses da coletividade, com 
espeque no princípio do in dubio pro societate, com vistas a fazer o Poder 
Judiciário cumprir uma função primordial em execução penal de aferir 
com precisão o grau de absorção no processo de ressocialização. 
Por certo, em atenção ao princípio da motivação das decisões judiciais 
(CR, artigo 93, IX), insta destacar, porém sem maiores elucubrações, a 
intrínseca relação entre o açodamento da criminalidade com a 
intranquilidade social e a descrença social na efetividade das instituições 
oficiais ligadas ao exercício do ius puniendi. 
Logo, uma resposta rigorosa do Estado faz-se necessária, sobretudo em 
execução penal, nas finalidades preventiva e ressocializadora ínsitas ao 
cumprimento da pena. 
[...] 
Todavia, conquanto respeitável, a decisão impugnada parece adstrita ao 
critério puramente aritmético, tendo em foco apenas o critério objetivo. 
Não se pode olvidar, porém, em prol do in dubio pro societate e das 
próprias finalidades da pena que a não inserção efetiva e real do 
sentenciado no regime intermediário, promovendo-se diretamente sua 
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passagem ao regime aberto, com base apenas na lógica matemática, 
subverte os objetivos da execução penal. [A199] 

 

O princípio do in dubio pro reo é um desdobramento do princípio da presunção de 

inocência (prevista no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal) em sua dimensão 

probatória, o que significa dizer que o ônus da prova é sempre da acusação. Relaciona-se 

diretamente à atividade jurisdicional, uma vez que implica um indivíduo somente ser 

declarado culpado após ser submetido a um processo, no qual serão analisadas as provas 

produzidas e será feito um juízo acerca de sua culpa, configurando, assim, um postulado da 

ciência processual e pressuposto das demais garantias do processo372. 

Serve também como um instrumento de contenção do poder punitivo, privilegiando 

a inocência e, portanto, a liberdade daquele que está sofrendo alguma acusação por parte 

do Estado. 

Para FERRAJOLI, esse princípio não apenas garante a liberdade do acusado, mas 

também a liberdade e a segurança de todos os cidadãos: 

 

Disso decorre – se é verdade que os direitos dos cidadãos são ameaçados 
não só pelos delitos mas também pelas penas arbitrárias – que a 
presunção de inocência não é apenas uma garantia de liberdade e de 
verdade, mas também uma garantia de segurança ou, se quisermos, de 
defesa social: da específica “segurança” fornecida pelo Estado de direito 
e expressa pela confiança dos cidadãos na justiça, e daquela específica 
“defesa” destes contra o arbítrio punitivo. Por isso, o sinal inconfundível 
da perda de legitimidade política da jurisdição, como também de sua 
involução irracional e autoritária, é o temor que a justiça incute nos 
cidadãos. Toda vez que um imputado inocente tem razão de temer um 
juiz, quer dizer que isto está fora da lógica do Estado de direito: o medo e 
mesmo só a desconfiança ou a não segurança do inocente assinalam a 
falência da função mesma da jurisdição penal e a ruptura dos valores 
políticos que a legitimam.373 

 

Por outro lado, apesar do amplo entendimento de que na execução penal vigora o in 

dubio pro societate, não fica clara a origem desse princípio e qual seu fundamento 

científico ou legal. Os acórdãos citam precedentes jurisprudenciais, mas isso significa 

                                                           
372 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
505-507. 
373 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
506. 
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somente que alguém anteriormente adotou esse entendimento, não havendo uma 

construção técnica que analise a compatibilidade desse “princípio” com o ordenamento 

jurídico brasileiro, em especial a Constituição Federal, como deve sempre ocorrer quando 

se aceita a existência de um princípio implícito. Tampouco é desenvolvido no próprio 

corpo dos acórdãos as razões para a adoção do in dubio pro societate, sendo este suscitado 

somente como mera afirmação de que ele vigora na execução penal, sendo precedido de 

“como é cediço”, “como se sabe” ou “como é sabido”. 

Esse princípio não está previsto em leis infraconstitucionais ou mesmo na 

Constituição Federal, que, aliás, como estrutura política do Estado, não permite a sua 

existência, uma vez que adota como linha norteadora a dignidade da pessoa humana, 

impondo ao Estado a afirmação da integridade física e moral do ser humano, além de 

estabelecer como princípios a individualização da pena e a culpabilidade, devendo-se 

proteger os direitos humanos de cada pessoa, mesmo quando contrariar o interesse 

público374. Inclusive, a função do magistrado é justamente resguardar direitos 

fundamentais, principalmente quando não for essa a vontade da maioria, uma vez que é 

integrante de um poder contramajoritário. 

Ao analisar o uso do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia, 

PITOMBO explica como essa expressão não possui sentido técnico, mas consiste em um 

“absurdo lógico-jurídico”, por decidir contra o acusado, mesmo não havendo provas do 

alegado por parte da acusação, adotando-se uma solução a favor desta, mesmo que tenha 

ela falhado em seu encargo de produzir provas suficientes. Conclui: 

 

Ao talante, por mercê judicial o vencido vence, a pretexto de que se 
favorece a sociedade: in dubio contra reum. 
Só o exagerado positivismo jurídico — quase desaparecido — pode 
tolerar o sério mal-entendido. O fenômeno processual mantém-se: a 
acusação não suportou o onus probandi. 
Subjacente à assertiva in dubio pro societate acha-se o vedado 
procedimento de ofício e a quebra da denominada presunção de inocência 
(arts. 5 º, inc. LVII, e 129, inc I, da Constituição da República).375 

 

Ademais, a Constituição Federal é limitadora do poder punitivo, o que implica a 

                                                           
374 NETTO, Alexandre Orsi. A falácia do in dubio pro societate como princípio no processo de execução 
criminal. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 17, n. 204, p. 14-15, nov. 2009, p. 14 
375 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia in dubio pro societate. Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 9-23, jan./jun. 2003, p. 13. 
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ilegitimidade de se manter um indivíduo privado com fundamento em um suposto interesse 

coletivo. Ele é suposto porque esse interesse em manter o sentenciado preso é presumido, 

uma vez que a ordem pública, a coletividade, a sociedade, é um ente abstrato que não pode 

ser autor de uma única vontade, não verbaliza essa vontade e não assume as suas 

consequências. 

Nesse sentido, KARAM afirma que: 

 

A afirmação da dignidade inerente a cada indivíduo, cujo reconhecimento 
é conquista perene e, assim, inafastável do pensamento liberal e libertário 
que forneceu as bases para a estruturação do Estado de direito 
democrático, sempre implica reconhecimento do máximo respeito aos 
direitos individuais e máximo controle do exercício de poder, sempre 
implica a construção de uma ordem jurídica voltada para a realização do 
bem-estar de cada um dos indivíduos. 
A visão de que abstratos interesses de uma também abstrata sociedade 
devessem prevalecer sobre os direitos individuais não esconde o caminho 
conducente a totalitarismos de todos os matizes. A sociedade há de ser 
concretizada. A sociedade não é algo abstrato, mas sim, o conjunto de 
indivíduos concretos. Os ditos interesses da sociedade só se legitimam 
quando referidos a bens individualizáveis. 376 

 

Ainda analisando a relação da expressão in dubio pro societate com o real interesse 

da sociedade, ZVEIBIL observa que: 

 

Quando o Judiciário afasta condenação argumentando o adágio in dubio 
pro reo, em verdade também poderia argumentar que houve absolvição 
com base no in dubio pro societate, pois, segundo aludida premissa 
básica, a sociedade não possui interesse algum na condenação de 
inocente.377 

 

O magistrado, ao atribuir ao interesse coletivo a justificativa de sua decisão, 

terceiriza a responsabilidade pelo seu conteúdo e os seus reflexos, uma vez que, 

colocando-se como garantidor da segurança pública, interessa menos os efeitos das suas 

decisões sobre o indivíduo e a sua contribuição para o encarceramento em massa, se o 

                                                           
376 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro e 
violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins (coord.). 
Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 150. 
377 ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O arbítrio palavreado no processo penal: breve ensaio sobre a pronúncia e o 
in dubio pro societate. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 16, n. 74, p. 281-298, set./out. 
2008, p. 287. 
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objetivo de proteger a sociedade daquele sentenciado foi atingido. Fica evidente, mais uma 

vez, a prevalência do objetivo de neutralização do sentenciado – retirando-se dele as 

condições para o cometimento de um futuro e suposto delito, por meio da privação de sua 

liberdade – sobre o objetivo de ressocialização, que deveria considerar os direitos 

individuais e sociais do sentenciado, seus direitos subjetivos aos benefícios e à sua gradual 

liberdade. 

Dessa forma, criou-se um princípio, por meio de construção jurisprudencial, que 

não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, surgido somente dos 

preconceitos dos magistrados, do medo do risco social que o sentenciado apresenta, 

entendo-se o juiz como garantidor da segurança pública ao invés de garantidor de direitos. 

 

4.8 Argumentos relacionados à atividade jurisdicional 

 

Como o magistrado enxerga a sua própria atividade é outro critério relevante para 

compreender quais são as escolhas políticas realizadas para cada caso julgado, pois essa 

compreensão de si e da atividade exercida molda a forma com que a execução penal é 

concretizada. 

Uma tendência que se pode observar foi a de que os critérios objetivos 

estabelecidos em lei para a concessão de benefícios fez com que os magistrados tentassem 

evitar um papel de mero homologador do atestado de conduta carcerária. 

Exemplificadamente: 

 

As modificações da Lei de Execução Penal não retiraram do órgão 
jurisdicional o controle do processo de execução; pelo contrário, 
ratificaram a jurisdicionalização da execução penal, reafirmando a 
intervenção do juiz, nesta fase, como eminentemente jurisdicional, sendo 
incorreto dizer que atua como mero homologador de informes 
carcerários, de atos administrativos, mas sim orientado pelo princípio do 
livre convencimento motivado. [A34] 
 
Não há como prosperar o inconformismo manifestado pelo agravante, 
porquanto a Lei n° 10.792/03, que deu nova redação ao art. 112 da Lei n° 
7.210/84, não proibiu a realização de exame criminológico, podendo o 
Juiz das Execuções Criminais, motivadamente, determiná-la para a 
formação de sua convicção. Raciocinar de forma contrária transformaria 
o Magistrado em um mero homologador da percepção do diretor do 
estabelecimento prisional, o que não pode ser aceito. [A60] 
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Há decisões, no entanto, com entendimento em sentido contrário, geralmente 

adotado por aqueles que decidem de acordo com o princípio da legalidade: 

 

Cabe destacar que a Lei nº 10.792, de 1°. 12.2003, não retirou o caráter 
jurisdicional da execução, posto que toda decisão proferida em sede de 
execução penal está submetida ao crivo judicial; e também não 
transformou o juiz em mero homologador, pois tem ele a obrigação de 
examinar os requisitos para a progressão, concedendo-a ou não, e 
fundamentando adequadamente a decisão. [A277] 
 
Essa alteração legislativa não violou de forma alguma o princípio da 
individualização da pena, uma vez que, na Lei de Execução Penal com a 
nova redação, a aferição do possível direito à progressão deve ser feito 
por outros meios postos à disposição do juiz, como o atestado carcerário 
expedido pela direção do presídio e, principalmente, pela avaliação dos 
méritos do sentenciado em função do seu comportamento ao longo do 
período pretérito de cumprimento de pena. [A278] 

 

A jurisdicionalização da execução penal, então, acaba exercendo um papel 

importante para que o magistrado conceda a si mesmo uma maior liberdade no momento 

de proferir suas decisões, inclusive fundamentando a adoção de critérios extralegais. 

O amplo espaço para a discricionariedade pode vir reforçado pelo livre 

convencimento, que é utilizado no sentido de que é facultado ao magistrado realizar ou não 

o exame criminológico e, realizado, de que não está adstrito ao resultado da prova 

produzida. Pode também servir para conceder ou não o benefício pleiteado, com base no 

seu livre convencimento acerca das informações levadas aos autos do processo. 

Em diversos casos, há também menção ao convencimento do juiz com relação à 

conveniência da concessão de benefícios, ou, ainda, de sua conveniência e oportunidade: 

 

Destarte, ante a falta de preenchimento do requisito subjetivo, imperativa 
a manutenção do sentenciado no regime semiaberto – tal como constou 
na decisão agravada –, até que seja, eventualmente, comprovado seu 
mérito, a ser submetido ao Juízo das Execuções Penais, dentro do seu 
elevado critério de conveniência e oportunidade. [A132] 

 

Ora, o condenado que possui conduta inadequada não faz jus ao 
benefício, pois a sua concessão depende da análise dos critérios de 
merecimento e conveniência, tanto para o reeducando, quanto para a 
sociedade. 
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Assim, ao examinar o mérito do condenado, deve o D. Magistrado 
verificar a existência de elementos indicadores da cessação de 
periculosidade e da capacidade de reinserção no meio social, não estando 
obrigado a conceder, automaticamente, qualquer benefício. 
Ao revés, deve ponderar a conveniência da concessão e sempre motivar 
sua decisão, não bastando o requisito objetivo de cumprimento de parte 
da pena e o atestado de bom comportamento carcerário para que o preso 
faça jus à concessão de benefícios na execução.  
[...] 
Como se pode verificar, o Juízo não está obrigado a conceder, 
automaticamente, qualquer benefício. Ao contrário, ele deve avaliar a 
conveniência da concessão e sempre motivar sua decisão, como ocorreu 
no caso em análise. 
Assim, o artigo 112 da LEP - veio para sedimentar aquilo que a 
jurisprudência já admitia, ou seja, que o juiz pode conceder os benefícios 
da execução penal, de acordo com a sua pertinência, em cada caso 
concreto, estando para isso somente adstrito ao seu convencimento que 
estará demonstrado na motivação da decisão. [A384] 

 

Ocorre que a “conveniência e oportunidade” não é princípio do Direito Penal, mas 

do Direito Administrativo, segundo o qual, em determinados casos, é permitido à 

Administração, dentro dos limites estabelecidos em lei, praticar atos que melhor atendam 

ao interesse público. Mesmo nos casos de atos administrativos, que em nada se relacionam 

com direitos fundamentais individuais – especialmente a liberdade – há limites 

estabelecidos em lei para a atuação dos agentes da Administração Pública, não se podendo 

confundir ato discricionário com ato arbitrário, que se configura quando há agressão à 

ordem jurídica, por se comportar fora do que permite a lei, passando a ser, portanto, ato 

ilícito e corrigível judicialmente378. Quer dizer, mesmo nos casos em que a “conveniência e 

oportunidade” pode ser aplicada – quanto a atos administrativos –, há limites legais e 

finalidades que devem ser observadas, não podendo justificar um espaço para 

arbitrariedades. 

A utilização desse princípio na execução penal, assim, viola a sua 

jurisdicionalização, uma vez que típico de atos administrativos e não jurisdicionais. A sua 

incompatibilidade resta clara também ao se perceber que, nos casos em que a 

“conveniência e oportunidade” agride a ordem jurídica,  será justamente o juiz que zelará 

pela legalidade dos atos, não podendo ele também ser discricionário (no sentido do Direito 

Administrativo). Assim, o magistrado, ao aplicar tal princípio para a sua própria atividade, 

no Direito Penal e, ainda por cima, ultrapassando os limites da lei, está claramente sendo 

                                                           
378 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 438-445. 
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arbitrário. 

O livre convencimento vem, assim, não como um princípio que somente permite ao 

magistrado valorar a prova diante de si, mas como um cheque em branco para que 

considere a prova que quiser e a valore como bem entender, não havendo, em 

contrapartida, a assunção da sua responsabilidade pelo resultado de seus julgamentos, 

servindo somente para fundamentar a ideia de que o magistrado tudo pode decidir, 

exercendo livremente os seus julgamentos mais subjetivos. 

Quanto à recepção do princípio do livre convencimento pela cultura jurídica e sua 

prática, como respaldo para a arbitrariedade judicial, FERRAJOLI: 

 

O abandono das provas legais em favor da livre convicção do juiz, 
contudo, do modo como foi concebido e praticado pela cultura jurídica 
pós-iluminista, correspondeu a uma das páginas politicamente mais 
amargas e intelectualmente mais deprimentes da história das instituições 
penais. A fórmula da “livre convicção”, que por si mesma expressa 
apenas um trivial princípio negativo, que deve ser integrado com a 
indicação das condições não legais, mas epistemológicas da prova, na 
realidade foi acriticamente entendida como um critério discricionário de 
valoração, substitutivo das provas legais. Recepcionada neste sentido pela 
doutrina e jurisprudência, permitiu a ambas que iludissem, nos planos 
teórico e prático, o enorme problema da justificação da indução, sobre o 
qual, de HUME em diante, havia-se esforçado a reflexão epistemológica. 
E terminou por transformar-se em um tosco princípio potestativo, idôneo 
para legitimar o arbítrio dos juízes. Assim, ocorreu que o repúdio às 
provas legais, como condições suficientes da condenação e da pena, se 
converteu de fato na negação da prova como condição necessária da 
“livre” convicção sobre a verdade dos pressupostos de uma e de outra, e o 
princípio da livre convicção, em vez de atuar como pressuposto 
indispensável da garantia do ônus – ou, pelo menos, da necessidade – da 
prova, entrou em contradição com ela, tornando vã toda sua função 
normativa.379 

 

Além do livre convencimento, a individualização da pena aparece como princípio 

ligado à atividade do magistrado no momento da análise dos pedidos de benefícios, 

também justificando sua maior liberdade para decidir, analisando cada caso com suas 

peculiaridades, como forma de efetivar tal princípio por meio de sua atividade. 

Essa finalidade compôs discursos no sentido de que esse princípio é fundamento 
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para o sistema progressivo de pena, afastando outros critérios, especialmente a gravidade 

do delito e a pena a cumprir; também foi utilizada para reiterar que o seu momento 

primordial é no início da execução penal, para traçar o plano de cumprimento de pena, o 

que serviu para afastar as alegações de que foi violada com a abolição do exame 

criminológico para concessão de benefícios; e, ainda, foi argumentado que é possível a 

individualização da pena com os critérios objetivos atualmente previstos na Lei de 

Execução Penal. 

Por outro lado, foi utilizada reiteradamente para fundamentar a realização do exame 

criminológico, como sendo este necessário para que o magistrado possa tomar a decisão 

mais acertada tendo em vista a correta individualização da pena. Pode até mesmo servir 

como auxílio para justificar a vinculação do desfecho da decisão judicial ao resultado da 

perícia (esse argumento, em alguns casos, é construído por meio de uma aplicação 

analógica do artigo 8o da Lei de Execução Penal, que prevê a realização do exame 

criminológico de entrada para fins dessa individualização). Além disso, pode ser usada 

para fundamentar a consideração de outros critérios extralegais, pois o atestado de bom 

comportamento carcerário não é suficiente para garantir a correta individualização da pena. 

Dessa forma, acaba por permitir que o magistrado tente aferir aspectos pessoais do 

apenado e utilizá-los no seu julgamento. 

A suscitação desse argumento, ainda mais se combinado com o livre 

convencimento, cria um espaço isento de quaisquer limites à atividade jurisdicional, pois é 

permitido ao magistrado o reconhecimento de qualquer critério que entenda apropriado 

àquele caso concreto, a produção de quaisquer provas e, ainda, a valoração dessas provas 

da forma que entender mais adequada. Tudo isso possibilita o livre exercício das ideologias 

e convicções internas dos magistrados380, submetendo o sentenciado a julgamentos 

diversos, com critérios diversos e sem que possa conhecer de que forma os mesmos 

dispositivos legais vão incidir na sua vida, bem como sem que possa saber qual conduta é 

                                                           
380 Sobre o livre exercício de ideologias e preconceitos, pelos magistrados, no âmbito da execução penal, que 
ficou claro ao longo dessa pesquisa, sendo a execução um território impermeável aos avanços teóricos e às 
construções doutrinárias, CARVALHO utiliza o termo “amnésia técnica”: “Se o operador jurídico, 
narcotizado pelo discurso defensivista, exigiu da legalidade seu máximo até a sentença condenatória, neste 
momento crucial se cala, esquecendo do direito positivo como se estivesse acometido de terrível amnésia 
jurídica. E assim, por ignorância, ingenuidade ou má-fé, torna-se (co)responsável pelo genocídio em massa 
produzido nas instituições carcerárias; transforma-se em agente legitimador e (re)produtor da selvageria 
gótica que assola a execução da pena privativa de liberdade, principalmente aquela cumprida em regime 
fechado.” In: CARVALHO, Salo de. Da Necessidade de Efetivação do Sistema Acusatório no Processo de 
Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de (coord.). Crítica à Execução Penal. 2. ed. rev. ampl. e atual. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 418. 
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esperada dele. 

Essa arbitrariedade, ainda, pode ser disfarçada por meio da individualização da 

pena, pois pode ser construído um argumento no sentido de que naquele caso concreto, 

diante daquelas informações sobre o cumprimento da pena, não era o caso do deferimento 

do benefício, dando a entender que em outros casos ele poderia ser deferido, sem definir, 

no entanto, em quais condições isso se daria. 

Muito embora deva a execução penal ser norteada pela individualização da pena, 

devendo, portanto, permear todas as decisões judiciais, é necessário ter cautela para que 

não acabe se tornando mais um instrumento relevante para o exercício de arbitrariedades e 

ampliação do poder punitivo. 

Além disso, os magistrados, em alguns acórdãos, fazem expressa referência à forma 

com que enxergam a sua própria atividade, sobre como devem se comportar os juízes da 

execução penal. 

Alguns entenderam que é obrigação do juiz apreciar eventuais constrangimentos 

ilegais advindos da atividade administrativa, ou efetivar os dispositivos legais, ao apreciar 

o pedido de benefícios apenas à luz dos critérios previstos em lei, havendo, inclusive, em 

alguns casos, a expressa crítica ao “esforço” dos juízes em manter o sentenciado preso: 

 

Conquanto seja atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária a 
indicação de vaga em estabelecimento prisional, e ainda que essa tarefa 
seja realmente de cunho administrativo, não se pode negar que a inserção 
em estabelecimento prisional inadequado gera efeitos diretos na execução 
da pena e, logicamente, no “jus libertatis” do sentenciado, que é mantido 
indevidamente em regime mais gravoso, afigurando-se patente a lesão 
que sofre no seu direito de resgatar a pena no regime fixado na sentença. 
Nessa linha de raciocínio, e tendo em conta que pelo princípio 
constitucional do acesso ao Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso 
XXXV, da CF, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da 
apreciação desse Poder, caberá ao Estado-Juiz analisar eventual 
constrangimento ilegal advindo da atividade administrativa, pouco 
importando se ela decorre de entraves burocráticos ou da própria 
deficiência do sistema prisional, que conta com poucas unidades 
destinadas ao regime semiaberto. 
[...] 
Quando já se sabe de antemão que a burocracia, a deficiência e a 
morosidade do sistema refletirão diretamente na liberdade de locomoção 
do reeducando, não pode o Judiciário se negar a evitar tal ilegalidade ao 
simples argumento de que não é de sua competência a tarefa de remover 
presos. Bem ao contrário, deve contribuir para que tais situações não se 
delineiem, sob pena de ser conivente com o constrangimento ilegal. 
[A38] 
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Postas as condições para o benefício, ao Poder Judiciário cabe verificar, 
nas situações concretas levadas a seu conhecimento, aquelas que 
preencham os requisitos determinados para a concessão. Portanto, a 
interpretação do promotor de justiça, no sentido de que a gravidade do 
crime e a reincidência específica seriam motivos à vedação da progressão 
de regime, não merece acolhida. Isso porque, nas hipóteses de restrição 
de direitos, impossível conferir interpretação extensiva à norma disposta 
no artigo 112, da LEP. [A24] 
 
Cumpre salientar que o Estado realmente deve velar pela segurança de 
seus cidadãos, mas não pode, a esse pretexto, obstar benefício ao 
sentenciado criando exigência não prevista em lei. [A34] 
 
Anoto, por oportuno, sábia ponderação do Des. Pires Neto: ‘Não é tarefa 
do juiz da execução esforçar-se para manter o sentenciado em regime 
mais rigoroso quando a lei, ainda que afrouxada pela benevolência do 
legislador, autoriza a transferência para regime mais favorável’ (TJSP 
Agravo em Execução nº 0439891-17.2010.8.26.0000; j. 10/01/2011). 
[A36 e A45] 

 

No entanto, mais recorrente foi o entendimento de o juiz deve aferir com certeza a 

ressocialização do sentenciado, resguardando o interesse público e zelando pela segurança 

da sociedade, pela paz social, não permitindo que pessoas perigosas sejam colocadas em 

liberdade prematuramente, havendo até ponderações acerca da descrença da população 

com a efetividade do poder punitivo. Nesse sentido, podem ser arroladas como exemplo as 

seguintes decisões: 

 

Por outro lado, destaco que é dever do Magistrado zelar pela manutenção 
da paz social, impedindo que criminosos perigosos e violentos sejam 
colocados em liberdade prematuramente, diga-se, sem que estejam 
realmente recuperados para o convívio pacifico na sociedade. 
A propósito, cito feliz pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal: 
"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de 
segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como 
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento 
que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas 
decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de 
maneira quase incontornável, alarmando a população e intranqüilizando 
as famílias." (RTJ123/547). [A27] 
 

O Juízo da Execução tem o poder de exigir o exame necessário à 
verificação do mérito do condenado, eis que extrema a carga moral de 
decisão que se emite a respeito, quando é sabido que o agente que não 
possui condições psicológicas para a gradual reinserção social acaba 
praticando novos crimes, frustrando não a letra, mas o espírito da Lei de 
Execução.  
[...] 
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Com efeito, não se trata de privar o paciente de benefício a que 
supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de situações que não 
está preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo para o convívio 
pacífico em sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública. 
[A32] 
 

A aferição do requisito subjetivo está atrelada ao comportamento 
satisfatório ou reprovável do postulante. Cabe a ele demonstrar condições 
de usufruir do novo regime sem gerar riscos à sociedade. Enfim, o direito 
do indivíduo é assegurado sem descuidar da imprescindibilidade de se 
zelar pela segurança coletiva. 
[...] 
A jurisdicionalização é princípio estruturante da execução penal. A 
execução é presidida por Juiz de Direito, adota a fórmula de processo 
judicial, com seus ônus, rigores e garantias. Por isso, o direito à 
progressão passa pela análise do Poder Judiciário, com a colaboração dos 
órgãos administrativos que expedem o atestado de bom comportamento 
carcerário. É inevitável concluir que o Judiciário monopoliza o poder de 
decisão e assume o encargo de fundamentá-la, não sendo mero 
homologador do pronunciamento administrativo. 
Destarte, pode-se afirmar, o que se faz com respaldo em precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça, que a tarefa de julgar a progressão de 
regime o engloba, porém não se resume ao atestado de comportamento 
intramuros. [A50] 
 

Na espécie, nota-se, por conseguinte, que a progressão do agravado ao 
regime aberto requer acautelamento dos interesses da coletividade, com 
espeque no princípio do in dubio pro societate, com vistas a fazer o Poder 
Judiciário cumprir uma função primordial em execução penal de aferir 
com precisão o grau de absorção no processo de ressocialização. 
Por certo, em atenção ao princípio da motivação das decisões judiciais 
(CR, artigo 93, IX), insta destacar, porém sem maiores elucubrações, a 
intrínseca relação entre o açodamento da criminalidade com a 
intranquilidade social e a descrença social na efetividade das instituições 
oficiais ligadas ao exercício do ius puniendi. 
Logo, uma resposta rigorosa do Estado faz-se necessária, sobretudo em 
execução penal, nas finalidades preventiva e ressocializadora ínsitas ao 
cumprimento da pena. [A199] 
 

Reconhecido, destarte, que se afigura indispensável a comprovação 
idônea do preenchimento do requisito subjetivo, no tocante à cessação da 
perigosidade do agente, com a finalidade de preservar o interesse social, 
que, como já salientado, se sobrepõe ao interesse do agravado, há de ficar 
consignado que, mesmo com a atual redação do artigo 112 da Lei de 
Execução Penal, não fica o Juízo da Execução impedido de determinar a 
realização de exames periciais, dentre eles o criminológico, nos termos 
dos artigos 194 e 196, §2°, do mesmo diploma legal, que estão em pleno 
vigor, sem esquecer, também, que, para efeito de individualização da 
execução, se faz necessária a realização do exame criminológico previsto 
no artigo 8o da Lei de Execução Penal (que não foi alterado pela Lei n° 
10.792/03), o qual deverá analisar a personalidade do criminoso para que 
efetive a individualização de sua execução, destacando-se, por oportuno, 
que, para o deferimento da progressão da pena, não deve o Judiciário, na 
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parte que lhe compete, abandonar sua parcela de responsabilidade na 
função de ressocialização do indivíduo, contentando-se apenas com o 
atestado de boa conduta carcerária. 
A par disso e como resta, ainda, longo período de tempo para o 
cumprimento da pena (25.12.2025 - fls. 7 e 68), por força de condenação 
pela prática de crime de intensa gravidade, não se pode impor ao Estado-
Juiz a função de simples órgão homologador de atestados de boa conduta 
carcerária, em detrimento da formação de seu livre convencimento e dos 
interesses e anseios da sociedade, principalmente nos dias atuais, quando 
campeia solta a criminalidade violenta e perversa, como público e 
notório, e se instala, no seio da comunidade ordeira, o sentimento de séria 
e profunda impunidade de autores de delitos, como o referido nestes 
autos. 
O certo é que o agravado, por ora, deve continuar a descontar suas penas, 
em regime fechado, até a realização de exame criminológico, na esteira 
do alvitrado nas claras razões recursais e no escorreito parecer 
ministerial, pois, em realidade, além de viger, em sede de execução 
criminal, o princípio in dúbio pro societate, não se pode perder de vista 
que os graves problemas que afetam o sistema penitenciário acabaram 
por levar à falência o regime semiaberto de cumprimento de penas, 
verdadeiro incentivo a fugas de perigosos delinqüentes e à prática de 
novos delitos, em virtude das enormes facilidades que propicia e da total 
ausência e insuficiência do órgão físcalizador, tornado imperioso, assim, 
reconhecer que é preciso maior rigor na concessão de benefícios e na 
escolha dos beneficiários. [A262] 
 

Desse modo, tendo em vista que a atuação jurisdicional tem como 
objetivo primordial manter na mais perfeita ordem a vida em sociedade, 
solucionando conflitos e punindo os autores de crimes, a fim de evitar 
novas práticas delitivas e ressocializá-los, deverá ser mantida a decisão 
atacada. [A398] 

 

Em outros casos, menos recorrentes, o risco à coletividade não é visto como um 

argumento apto a indeferir benefícios: 

 

Não se pode, sob o argumento de risco à coletividade, impossibilitar ao 
preso acesso a um regime mais brando de cumprimento da pena. Aliás, 
agindo dessa forma, estar-se-ia ignorando a vontade legislativa estampada 
no Código Penal Brasileiro, que consagrou o sistema de progressão de 
penas como forma de recuperação gradativa do sentenciado. Há 
vantagens em se deferir censura mais branda, que reafirma o direito 
violado e possibilita a recuperação do agente, quando mantido por menos 
tempo na companhia deletéria de outros condenados mais perigosos. Isso 
vai ao encontro de outra finalidade da pena, a de prevenir a prática de 
novos delitos semelhantes. [A13] 

 

Dessa forma, a responsabilidade do Poder Judiciário é principalmente com a 

sociedade como ente abstrato e não com o indivíduo concreto que depende do magistrado 
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para o reconhecimento do seu direito. O juiz coloca como sua principal preocupação a 

segurança pública, não como sendo essa uma política pública que depende de diversos 

investimentos diferentes por parte do Poder Executivo, com planejamentos e estudos que 

visam ao macro, mas como algo que pode ser fomentado no caso a caso, individualmente, 

ao não permitir a um sentenciado a sua liberdade, mesmo que parcial. 

Quando o Poder Judiciário se alinha com o objetivo de garantir a segurança pública, 

no entanto, abre mão de ser justamente o agente estatal que protege os cidadãos dos abusos 

cometidos em prol da segurança pública, deixando de ser aquele que resguarda os direitos 

fundamentais, e acaba reproduzindo os mesmos abusos e atuações autoritárias que podem 

ser cometidos no esforço pelo fim da criminalidade. A busca pela segurança pública de 

uma coletividade – como se esta não fosse um conjunto de indivíduos que a compõe – 

serve como um legitimador do controle social punitivo, que presta contas a esse entre 

abstrato denominado sociedade, deixando desamparados os indivíduos sob a custodia de 

um suposto Estado Democrático de Direito. 

A ressocialização, assim, é compreendida como sendo não um princípio norteador 

das execuções penais no sentido de se proporcionar ao sentenciado as condições 

necessárias para a sua reintegração social ou, ao menos, para evitar a sua dessocialização, 

mas é compreendida como uma garantia da própria sociedade. Em outras palavras, busca-

se a ressocialização não para o apenado, mas para que a sociedade não tenha mais que 

sofrer com a criminalidade, passando a ser um meio de combate ao crime. Por vezes, 

assim, a busca pela ressocialização acaba tendo reflexos da finalidade de neutralização do 

sentenciado, seja no sentido de se neutralizar o sentenciado em sua personalidade, seja no 

sentido da finalidade preventiva especial negativa, pois entre proporcionar ao sentenciado a 

sua liberdade e resguardar a sociedade da convivência com ele, acaba por se privilegiar 

essa última, retirando do condenado as condições para o presumido cometimento de um 

novo delito. 

Com esse fim em vista, é permitida a negação de benefícios, embora satisfeitos os 

requisitos legais, bem como são permitidos os juízos de valor subjetivos acerca do acusado 

ou mesmo a ingerência em sua individualidade e intimidade. 

As condições materiais para a reintegração social, a preservação da integridade 

física e mental dos sentenciados, nessa linha, importam menos, não havendo real aferição, 

por parte dos magistrados, das possibilidades de reintegração social do apenado. O 

encarceramento em massa e a realidade prisional brasileira também se tornam secundários 
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nesse contexto, assim como as críticas que são dirigidas ao sistema prisional, como o seu 

fomento ao processo de prisionização e a falta de estrutura que, ao contrário, podem 

inclusive ser utilizadas para a manutenção do sentenciado encarcerado, denegando-se o 

benefício, fundamentando a necessidade do exame criminológico ou mesmo justificando a 

adoção de critérios extralegais para verificação das subjetividades do sentenciado. 

Em três casos a questão da realização do exame criminológico de entrada, com 

consequente fornecimento de condições materiais ao sentenciado, foi objeto central dos 

acórdãos. Em um caso foi determinada a realização da perícia, para a correta 

individualização da pena, enquanto nos outros dois casos os magistrados se isentaram de 

qualquer responsabilidade, alegando ser o pedido de fornecimento de condições materiais 

para a reintegração social matéria estranha à execução penal, contrapondo o sentenciado a 

cidadãos “de bem”, “pagadores de imposto”. Tais acórdãos merecem transcrição: 

 

O provimento integral ao agravo defensivo é a melhor medida. 
Ultimamente temos dedicado acentuada vigília aos princípios norteadores 
do Direito, os quais nos servem de fanais em meio ao aluvião de novos 
diplomas legais, por vezes, dissonantes daqueles já vigentes. 
As inúmeras e constantes alterações legislativas nem sempre produzem 
dispositivos harmônicos e lógicos, despojados de dúvidas e incertezas. 
Dessa feita, acompanha-se crescente movimento, entre os operadores de 
Direito, pautado na utilização dos princípios norteadores, visando 
suplantar dificuldades e incertezas recorrentes. 
Atualmente, tem-se visto de maneira frequente menções expressas de 
princípios em petições, manifestações e despachos como forma de 
fundamentar não apenas pleitos, mas também decisões. 
O presente caso é fruto legítimo do princípio constitucional da 
individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, segundo o 
qual a lei regulará a individualização da pena. 
Em decorrência lógica, tal princípio encontra-se contemplado em 
diplomas legais infraconstitucionais, tendo seu ápice através da expressa 
previsão contida no art. 5o da Lei de Execução Penal, segundo o qual: 
Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal 
De tal sorte, a individualização da pena, em linhas gerais, é preceito 
constitucional através do qual se garante a justa fixação da reprimenda ao 
sentenciado (evitando a padronização e uniformização das punições), 
atendendo aos seus antecedentes e personalidade, dentre outros fatores, 
como forma de executar de maneira exata a adequada sanção a este 
destinada. 
A execução penal é o momento de maior relevo da individualização da 
pena, porquanto nesta fase, materializa-se a justaposição da reprimenda 
ao condenado, devendo este cumpri-la em consonância às suas aptidões, 
conservando todos os direitos não atingidos pela sentença, nos termos do 
art. 3o da Lei de Execução Penal. 
Para tanto, o referido diploma, de maneira precípua, aponta instrumentos 
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necessários à individualização executória, destacando-se o art. 6o contido 
no título "Da Classificação", o qual prescreve: 
A classificação será feita pela Comissão Técnica de Classificação que 
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade 
adequada ao condenado ou preso provisório. 
Assim, resta evidente ser o programa individualizador matéria 
indubitavelmente relativa à execução penal e não a ela estranha, como 
assim sustentou o agravado, precedido pelo juízo a quo. 
Em verdade, o programa individualizador inicia-se com a realização do 
exame de classificação, pela equipe multidisciplinar, perfazendo-se 
através da elaboração de novos exames no decorrer da execução da 
reprimenda, visando a apurar, em intervalos, a situação do condenado em 
seu processo evolutivo, com o objetivo de destinar-lhe a condução mais 
adequada. Assim vimos entendendo: 
Observe-se que o art. 8º da Lei de Execução Penal não foi alterado e 
preceitua que "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". Ora, ainda 
que se diga que esse exame será realizado no início do cumprimento da 
pena, destina-se ele a garantir a correta individualização executória da 
pena, não se podendo concluir que esta foi e está sendo satisfatória, 
mormente considerando-se que diretores de presídio não possuem, 
necessariamente, conhecimento técnico especializado para a 
visualização criminológica do condenado, se não for elaborado outro 
exame criminológico para fornecer um padrão de confronto ao juiz. 
Destarte, percebe-se ser o exame classificatório o paradigma em face do 
qual se contraporão os demais exames realizados no decorrer da 
execução. 
Em suma, os exames (de classificação, criminológicos e demais 
pareceres), elaborados pela equipe multidisciplinar, representam valiosas 
ferramentas ao juízo em sede de condução da execução. 
Entretanto, in casu, percebe-se não ter o magistrado a quo agido com o 
costumeiro acerto, visto esquivar-se de decidir sobre a elaboração do 
pleiteado programa individualizador, sustentando tratar de encargo 
inerente à saúde pública, in litteris: 
Indefiro já que se trata de pedido versando sobre matéria estranha à 
execução penal propriamente dita. O que a Nobre Defensoria Pública na 
verdade pretende, é a prestação de serviço de saúde pública específico. 
Ora, isso deve se dar de acordo com as políticas públicas gerais desse 
setor, dentro das possibilidades materiais do Estado e também não se 
esquecendo daqueles outros que não cometem crimes, pagam impostos e 
necessitam dos serviços públicos de saúde. 
Da forma como sustentado pelo magistrado a quo, tem-se a impressão de 
que o juízo das execuções está submetido à saúde pública, quando, em 
verdade, a situação é diversa. 
Frise-se, sendo a execução da pena atividade jurisdicional, cabe ao juízo 
das execuções primar pela individualização da reprimenda, determinando 
a realização dos exames que entender convenientes, contando, para tanto, 
com aparatos, inclusive, respectivos à saúde pública. 
Pensar o contrário representaria patente afronta ao princípio da 
jurisdicionalidade, de que ninguém é livre de colaborar com o Poder 
Judiciário, além de franca omissão por parte do juízo das execuções para 
com sua obrigação de fiscal do procedimento executório. 
De tal sorte, sendo o presente pleito legítimo e salutar, de rigor 
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determinar-se a realização de exame de classificação, quando do ingresso 
do sentenciado no estabelecimento prisional, bem como avaliações 
convenientemente ulteriores visando à adequada individualização da 
execução da pena. [A382] 

 

A Defensoria Pública postulou em primeiro grau, em resumo, a realização 
de entrevista individual com o agravante, por equipe multidisciplinar e, 
com base no conteúdo dessa diligência, elaborar-se plano individual de 
acompanhamento, para se dar efetividade ao princípio constitucional da 
individualização da pena, na fase de execução. Pleiteou, ainda, em caso 
de constatação de drogadição na entrevista inicial, o encaminhamento do 
sentenciado a tratamento no estabelecimento prisional em que se 
encontra, ou, diretamente à rede pública de saúde. 
O pleito foi indeferido pela e. Magistrada, à fl. 08, nos seguintes termos: 
“Indefiro já que se trata de pedido versando sobre matéria estranha à 
execução penal propriamente dita. O que a Nobre Defensoria Pública na 
verdade pretende, é a prestação de serviço de saúde pública específico. 
Ora, isso deve se dar de acordo com as políticas públicas gerais desse 
setor e dentro das possibilidades materiais do Estado e também não se 
esquecendo daqueles outros que não cometem crimes, pagam impostos e 
necessitam dos serviços públicos de saúde”. 
Conforme esclareceu a Defensoria Pública, ao ingressarem no 
estabelecimento prisional, os sentenciados são submetidos a entrevista 
individual, durante a qual são avaliados, classificados e orientados sobre 
a rotina do presídio, e as atividades disponíveis, tudo com vistas à 
individualização do cumprimento da pena, sempre ser observando as 
características do caso concreto, do estabelecimento penal e das 
reprimendas impostas. Por óbvio, essa avaliação não é realizada com o 
formalismo pleiteado pelo agravante; aliás, nem é expressamente exigido 
pela Constituição Federal ou pela Lei de Execução Penal; sequer há 
exigência de se encaminhar a individualização ao juízo d execução, por 
meio de laudo ou de qualquer outro exame classificatório, mesmo porque 
o próprio exame criminológico, que outrora figurava como pré-requisito 
para o processamento assim, não está o sindicado obrigado a concretizar 
referido direito. 
Portanto, a rigor, já existe a submissão do reeducando a avaliações e 
exames concernentes à individualização relativa ao cumprimento da 
reprimenda, sem a grandeza e o formalismo ora postulados, mas de 
acordo com a realidade do sistema penitenciário nacional. 
De outra sorte, acaso necessário o atendimento médico, psicológico ou de 
assistência social, caberá ao Diretor da Unidade, encaminhar o detento, 
para o atendimento ou tratamento adequado, dentro dos serviços que o 
Sistema de Saúde Pública S.U.S. disponibiliza, atendidas as 
possibilidades materiais do estabelecimento prisional; portanto, trata-se 
de medida puramente administrativa. Ademais, de interesse a menção 
contida no voto exarado pelo Des. ALMEIDA TOLEDO, relativo ao 
Agravo em Execução nº 0066456-49.2011.8.26.0000, julgado em 06 de 
setembro de 2011, em que se reporta ao julgamento de outro Agravo nº 
0497036-31.2010.8.26.0000, ocorrido em 31 de março de 2011, da lavra 
do Exmo. Des. GERALDO WOHLERS: “Da leitura do arrazoado 
recursal depreende-se que o ponto controvertido restou cabalmente 
analisado pelo E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação 
proficientemente expendida pelo douto recorrente matéria de direito ou 
alegações não abrangidas pelo édito monocrático. Ao apreciar o pleito 
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inusitado, o ilustre Magistrado assim decidiu (fls. 08): 'Tornem à 
Defensoria Pública para especificar onde estariam os eventuais recursos 
materiais e humanos apresentando, inclusive, eventual plano de execução 
(indicando as verbas orçamentárias e fonte de custeio) a fim de se 
demonstrar eventual possibilidade de realização das medidas pedidas. 
Esclarecendo ainda se o ordeiro cidadão pagador de impostos que 
mantém a sua vida dentro das regras sociais tem a disposição tal 
modalidade de serviço, bem como se na eventual ausência a nobre 
defensoria pública tomou alguma providência de cunho judicial em face 
dos agentes políticos do estado/executivo pelo não fornecimento de 
serviços públicos adequados apesar da carga tributária arcada por este 
esquecido e desprezado cidadão ordeiro e pagador de imposto'.”. 
Como lembra o e. Des. JUVENAL DUARTE, componente da 5ª Câmara 
Criminal desta Corte, em julgamento de Agravo em Execução nº 
0067508-80.2011.8.26.0000, ocorrido em 25 de agosto de 2011, em caso 
que muito se assemelha ao que se discute nestes autos: “não se ignora 
que há certa carência, também no sistema prisional, de médicos e 
orientadores especializados e disponíveis em tempo integral para o 
atendimento aos reeducandos. No entanto, a esses percalços e dissabores 
também se depara, no dia a dia, o cidadão comum e cumpridor de suas 
obrigações, que necessita recorrer aos serviços públicos básicos, como o 
de saúde.”. Nesse mesmo sentido, outro Agravo em Execução nº 
0066456-49.2011.8.26.0000, julgado em 06 de setembro de 2011, da 
lavra do e. Des. ALMEIDA TOLEDO, componente da 16ª Câmara 
Criminal. 
Não bastasse, eventual condição de dependente químico, já seria de 
conhecimento do próprio agravante, quando do seu ingresso no 
estabelecimento prisional ou, ainda, durante a instrução da ação penal a 
que respondera e, acaso houvesse fundada suspeita dessa situação, com 
reflexos em sua higidez mental, o magistrado, ex officio, ou atendendo a 
requerimento das partes, certamente teria determinado a instauração de 
incidente de insanidade mental ou de dependência química toxicológica; 
tais fatos não constam dos presentes autos, salientando-se que a própria 
defesa ou os profissionais responsáveis pela entrevista classificatória da 
unidade prisional já teriam postulado a instauração desses incidentes no 
processo de execução, propiciando a aplicação do disposto no artigo 183 
da L.E.P.: 
“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”. Nesse sentido, alguns julgados desta Corte: 
Agravo em Execução Penal nº 0037910-81.2011.8.26.0000, Presidente 
Prudente, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. PINHEIRO FRANCO, j. 
30.6.2011, voto nº 16.416; Agravo em Execução Penal nº 0048320-
04.2011, Presidente Prudente, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. 
SÉRGIO RUI, j. 30.6.2011, voto nº 10.731 ; Agravo em Execução Penal 
nº990.10.423840-4, Presidente Prudente, 5ª Câmara de Direito Criminal, 
rel. SÉRGIO RIBAS, j. 17.3.2011, votonº13.331 ; Agravo em Execução 
Penal nº 990.10.356709-9, Presidente Prudente, 5ª Câmara de Direito 
Criminal, rel. TRISTÃO RIBEIRO, j. 20.1.2011, voto nº 16.789. 
Por fim, não há como desconsiderar que, na espécie, o que se verifica, na 
verdade, é a ausência de individualização do próprio sentenciado, pois 
sequer se cuidou de acostar aos autos cópia do boletim informativo, da 
guia de recolhimento ou qualquer outro documento que permitisse a 
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aferição, em segunda instância, de sua real situação no sistema prisional, 
informações tais como as relativas ao presídio onde cumpre pena, às 
atividades existentes nesse local e àquelas que, efetivamente, desenvolve, 
ao seu comportamento carcerário; ao cálculo das reprimendas, aos crimes 
que cometeu, às execuções por cumprir, ao tempo previsto para obtenção 
de benefícios, a eventual acompanhamento familiar, à sua formação, ao 
remanescente das penas, etc. [A309] 

 

A d. Defensoria Pública ingressou com o pedido de fls. 2/6, requerendo 
que fosse determinada a realização de entrevista inicial com o 
sentenciado, devendo a Coordenadoria de Reintegração Social da 
Secretaria de Administração Penitenciária, por meio de seus técnicos da 
área psiquiátrica, psicológica e social, elaborar plano individual de 
acompanhamento da execução, no qual, dentre outras providências, tais 
como acompanhamento psicológico, psiquiátrico e medicamentoso, 
deveria, no caso de constatada a drogadição, contemplar tratamento 
específico para o sentenciado, no próprio presídio ou mediante 
encaminhamento diário a uma unidade da rede de saúde mais próxima 
(SUS e conveniados). 
O pleito foi indeferido, nos seguintes termos: 
"Indefiro já que se trata de pedido versando sobre matéria estranha à 
execução penal propriamente dita. O que a Nobre Defensoria Pública na 
verdade pretende, é a prestação de serviço de saúde pública especifico. 
Ora, isso deve ser dar de acordo com as políticas públicas gerais desse 
setor, dentro das possibilidades materiais do Estado e também não se 
esquecendo daqueles outros que não cometem crimes, pagam impostos e 
necessitam dos serviços públicos de saúde". 
Incensurável a conclusão externada pelo nobre juiz singular.  
Em primeiro lugar, é mister lembrar que o sentenciado, considerado 
imputável na r. sentença condenatória, está custodiado para o 
cumprimento de pena. Anota-se que o título condenatório correspondente 
não determinou o tratamento ambulatorial ou outro similar ao 
sentenciado, providência que somente é cabível no caso de aplicação de 
medida de segurança aos réus comprovadamente inimputáveis ou semi-
imputáveis, hipótese não verificada no caso vertente. 
Sem embargo da louvável finalidade, da necessidade de humanização no 
cumprimento da pena e do aprimoramento do sistema de ressocialização 
do condenado, faz-se mister, no caso vertente, apenas verificar se, com o 
indeferimento do pedido formulado pela d. Defensoria, o princípio da 
individualização da pena será, de fato, vulnerado. Nesta senda, é curial 
ressaltar que, como é do conhecimento daqueles que militam na seara da 
execução penal, a Administração Penitenciária promove, ainda que de 
forma um tanto simples, a classificação e individualização do 
cumprimento da pena. 
Com efeito, certo é que, ao ingressar no sistema penitenciário, o 
condenado é colocado em regime de inclusão, quando então é 
entrevistado pela direção do presídio e por técnicos que naquele local 
trabalham, possibilitando hodiernamente a inserção do preso, 
preferencialmente, em unidades que são destinadas a condenados por 
crimes de natureza sexual dos que cometeram crimes de tráfico de 
entorpecentes ou delitos patrimoniais. 
Nessa ocasião, são identificadas, ainda, as necessidades de 
acompanhamento medicamentoso, psiquiátrico ou psicológico, o grau de 
instrução escolar e a possibilidade de desenvolver trabalho no presídio. 
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Portanto, mesmo que sem o formalismo pretendido pela d. Defesa, o 
Sistema Penitenciário contempla meios, ainda que singelos, para dar 
efetividade ao princípio da individualização da pena. 
Nota-se, na esteira da conclusão externada pelo nobre juiz singular, que a 
medida colimada pela Defesa, conquanto seja identificada com a 
denominação genérica de "plano de individualização da execução", nada 
mais visa do que a prestação de saúde pública específica ao sentenciado. 
A providência, tal como requerida, inclusive com o pedido de exame de 
drogadição e encaminhamento diário do sentenciado, no próprio presídio 
ou na rede do SUS e conveniados mais próximos para eventual 
tratamento, não é prevista na Lei de Execução Penal, e o seu 
indeferimento em nada ofende o princípio da individualização da pena, 
lembrando, mais uma vez, que a prestação de serviço de saúde pública 
específica dificilmente se encontra disponível para a sociedade em geral, 
ou seja, nem mesmo os cidadãos de bem, pagadores de impostos e que, se 
carecedores dessa assistência, podem contar com tal serviço. 
Finalmente, calha ponderar que, apesar dos inúmeros direitos conferidos 
ao sentenciado pela Constituição da República e pela Lei de Execução 
Penal, é inegável que este deve ter a consciência de que é seu dever 
submeter-se à aplicação da lei penal e cumprir fielmente a sentença 
condenatória (artigos 1º, 38 e 39 da LEP), uma vez que sua segregação é 
fruto de atentado a bem jurídico relevante e, por isso mesmo, tutelado 
pelo Direito Penal. 
Por todo o exposto e verificando que o pleito formulado pela d. Defesa 
extrapola as prerrogativas contempladas em prol do sentenciado na Lei de 
Execução Penal, é de se concluir que a r. Decisão recorrida, que indeferiu 
a realização do "plano individual de execução da pena", é insusceptível 
de correção. [A356] 

  

Como se pode perceber, o acórdão que deferiu o pedido foi fundamentado na 

Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, utilizando os princípios constitucionais 

na sua argumentação como base para a decisão final. Norteia-se, assim, pelas garantias 

constitucionais, concretizando a verdadeira jurisdicionalização da execução penal, ao zelar 

pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. 

Um dos acórdãos que indeferiu o pedido negou a presença desse princípio na 

Constituição Federal, contrapondo o sentenciado aos cidadãos que não cometeram crimes, 

ao passo que o outro acórdão aceita esse princípio, mas fundamenta sua negativa nos 

limites materiais verificados no sistema prisional, também contrapondo o sentenciado aos 

demais cidadãos. O sentenciado, assim, por essa argumentação, merece menos a assistência 

do Estado do que aqueles que nunca cometeram crimes, em outras palavras, é menos 

merecedor dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal. 

Pode-se concluir que os acórdãos que negaram os pedidos ignoram os direitos 

sociais do sentenciado, como o direito à saúde, por exemplo, violando a jurisdicionalização 
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da execução penal ao se limitar ao que a Administração Pública oferece, ao invés de ser 

fiscal do cumprimento de pena e dos direitos e garantias do sentenciado. 

Frise-se, no entanto, que não apenas configura a execução penal a máxima 

intervenção do Estado nas liberdades individuais da pessoa humana (privação de liberdade 

legitimada pelo devido processo legal e sentença condenatória), como também resulta 

dessa intervenção o fato de que os sentenciados, sob custódia do Estado, não possuem 

outros meios de satisfazer suas necessidades (nesse caso, vinculada a direito fundamental), 

dependendo do Estado para tanto. Tornam-se, assim, mais vulneráveis à ausência de 

prestação de serviços públicos, razão pela qual é inaceitável que o Poder Judiciário – único 

meio para que possam ter seus direitos fundamentais garantidos – se furtem à prestação 

jurisdicional.  
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CONCLUSÕES 

 

 

A função ressocializadora, assim, deve ser interpretada de acordo com a sua 

construção histórica, ao fundamentar movimentos de reforma penitenciária e de 

humanização da prisão, bem como deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, 

além dos avanços das doutrinas e das elaborações teóricas, e os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, como no Pacto de São José da Costa Rica. Com essa 

abordagem, verifica-se que não poderia ser utilizada para a ingerência estatal na 

individualidade e intimidade do sentenciado, mas como compromisso com a 

implementação de condições materiais para que a reintegração social seja possível, ou ao 

menos a não dessocialização completa dos apenados. Somente por meio do fornecimento 

de condições dignas de cumprimento de pena poderia se cogitar a legitimidade da 

aplicação da penalidade da privação de liberdade por um Estado Democrático de Direito. 

Nos acórdãos analisados, no entanto, o que se notou foi que é outra a ideia de 

função ressocializadora que prevalece nas decisões dos magistrados, ou seja, é outra a 

noção de ressocialização que tem efetiva aplicação nas vidas dos encarcerados. 

Primeiramente, deve-se apontar que raramente houve preocupação com o 

fornecimento de condições materiais para a reintegração social na execução penal. Os 

magistrados que mais deferiram benefícios adotaram o princípio da legalidade e a realidade 

do sistema prisional foi utilizada como reforço para privilegiarem a liberdade dos 

sentenciados, na tentativa de não deixarem estes por mais tempo submetidos ao seu 

ambiente criminógeno. Em alguns casos, foram mantidos benefícios “prematuramente” 

deferidos em primeira instância, com base no comportamento carcerário do sentenciado no 

novo regime ou no livramento condicional. 

Tais decisões se limitam ao quanto previsto em lei, não exercendo nem mais e nem 

menos o poder punitivo do qual possuem monopólio. A responsabilidade do magistrado, 

nesses casos, é assumida por meio da garantia dos direitos individuais dos apenados, não 

permitindo a permanência do indivíduo por mais tempo no cárcere do que seria autorizado 

em lei. Pode-se concluir, por um raciocínio meramente matemático, que a soltura dos 

sentenciados que possuem esse direito auxilia o combate ao encarceramento em massa, 

uma vez que ao menos se está abrindo mais espaço para os demais sentenciados naqueles 

estabelecimentos penais. 
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No entanto, o que prevaleceu foi a adoção de critérios extralegais, como a 

personalidade do agente, a periculosidade, a gravidade do delito e a pena a cumprir, a 

reincidência, entre outros. Sem uma interferência do Poder Judiciário no sentido de 

verificar quais eram as condições carcerárias ou o que era oferecido para a ressocialização, 

os sentenciados foram mantidos presos com fundamento nessa finalidade, constatando-se 

uma concepção de ressocialização que mais se aproxima da escola criminológica do 

positivismo italiano, com elaborações sobre as subjetividades dos sentenciados. Nesses 

casos, a ressocialização se torna mais um instrumento de repressão, não havendo sequer a 

assunção de responsabilidade pelos direitos individuais do preso, sendo mais comum a 

assunção de responsabilidade com relação à sociedade e à coletividade, como se o juiz 

fosse um garantidor da segurança pública. 

Não são levadas em consideração as condições reais de cumprimento de pena e a 

sua dimensão aflitiva ou, quando são, é para justificar a realização do exame criminológico 

ou para denegar benefícios, com base no discurso sobre a prisionização. 

A partir do momento em que o compromisso do magistrado é com a coletividade, 

predomina a função de neutralização do indivíduo encarcerado, mesmo que o discurso seja 

com relação à função ressocializadora. Quando isso ocorre, não há maiores preocupações 

com o fato de que as prisões brasileiras se tornaram mais um depósito de pessoas 

indesejadas, que não apenas estão sujeitas à sua privação de liberdade, mas tem outros 

direitos violados, como a integridade física, moral e psíquica, a sua saúde, e até mesmo a 

vida. 

Mesmo quando os acórdãos não são nesse sentido, verificou-se que a execução 

penal é uma área na qual os limites do poder punitivo não são exercidos, como se fosse 

impermeável aos avanços teóricos e doutrinários e aos princípios constitucionais como a 

legalidade, culpabilidade, humanidade, lesividade, subsidiariedade etc. 

Com efeito, os diversos critérios extralegais podem ser utilizados em conjunto, 

separadamente ou em diversas combinações, a depender dos dados que são levados para os 

autos e dos julgamentos morais que o magistrado faz do sentenciado. Eles servem para 

deferir ou denegar benefícios ou, ainda, determinar a realização do exame criminológico. 

Uma vez que este é realizado, novamente trazendo para a execução conceitos e 

julgamentos subjetivos, pode ser favorável, desfavorável ou com pareceres conflitantes. O 

magistrado, então, pode se vincular ao resultado, escolher trechos, afastar o exame 

criminológico ou, ainda, determinar a realização de perícia psiquiátrica. E, novamente, 
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poderá utilizar quaisquer dos critérios já elencados ou escolher os elementos do exame 

criminológico, tudo em prol da individualização da pena e apoiado em seu livre 

convencimento. 

As provas são livres, os julgamentos são livres e os princípios e garantias 

processuais não são levados em consideração. Não há o mínimo de segurança jurídica 

quanto ao resultado das decisões dos magistrados e a execução penal se torna uma seara na 

qual o espaço de discricionariedade é tamanho que acaba configurando arbitrariedade 

judicial. 

De fato, não há como o sentenciado conhecer os julgamentos que serão feitos a seu 

respeito ou quais as condutas que deve ter para ver concedido o seu benefício, dependendo 

menos do seu comportamento e mais dos peritos que realizarão seu exame e, 

principalmente, do magistrado que decidirá o seu caso. 

Esse amplo espaço para o exercício das subjetividades do magistrado, sua 

concepções sobre o sentenciado, sobre o crime cometido, sobre o que deve ser a execução 

penal e como deve ser aplicada a função ressocializadora da pena, ainda, acaba implicando 

a prevalência das penas indeterminadas na execução penal. Com efeito, a pena não é 

apenas a quantidade de anos, meses ou dias de privação de liberdade impostos, mas 

também a forma com que é cumprida, podendo ser mais ou menos pena, a depender do 

estabelecimento prisional e do regime fixado. 

A imprevisibilidade que cerca a concessão de benefícios faz com que seja 

desconhecida exatamente qual a dimensão da pena que está sendo cumprida, violando 

princípios constitucionais como o da legalidade, da individualização da pena, da pena certa 

ou a vedação a penas cruéis. 

Ademais, não se sabe exatamente qual o efeito de tais incertezas e arbitrariedades 

para o sentenciado, mas não seria exagerado afirmar que viola a sua integridade psíquica, 

prejudicando seu engajamento em qualquer processo ressocializador (no sentido de 

orientar a sua conduta para as regras impostas) ou mesmo a credibilidade do Poder 

Judiciário. 

A presente pesquisa demonstrou a incerteza que predomina na execução penal e o 

atraso das doutrinas que permeiam o cumprimento de pena e a atividade jurisdicional, com 

a utilização de conceitos ultrapassados e que acabam por privilegiar a expansão do poder 

punitivo, tendo em vista os critérios objetivos previstos na Lei de Execução Penal. 
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Fica evidente, por meio dos resultados expostos, que o Poder Judiciário não apenas 

não se responsabiliza pela efetivação da função ressocializadora da pena, mas também 

tende a não decidir de acordo com a realidade prisional brasileira, sendo conivente e 

fomentador do encarceramento em massa. 

Com efeito, os discursos legitimadores da prisão no Brasil e da manutenção do 

sentenciado no cárcere por mais tempo do que aquele permitido por lei, além da utilização 

de mecanismos que não funcionam quando comparados com a realidade carcerária 

brasileira, tais como exame criminológico para a individualização da pena e crença na 

“terapêutica prisional”, demonstram que os magistrados que seguem essa linha de 

entendimento não apenas ignoram a realidade prisional como utilizam tais discursos de 

maneira meramente formal, sem de fato se preocuparem com a sua concretização. 

Contribuem, assim, para o agravamento da situação carcerária, com a sua superlotação e a 

escassez de recursos para atender a toda a população prisional. 
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APÊNDICE A 

TABELA DE ACÓRDÃOS PESQUISADOS E REFERÊNCIAS 

 

Ref. Recurso Nº Processo 
Desembargador 

Relator 
Câmara 

Data do 

julgamento 

A1 
Agravo em 

Execução 
990.10.146099-8 Péricles Piza 

1ª 

Câmara 

Criminal 

16/08/2010 

A2 
Agravo em 

Execução 
990.10.341370-9 Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2010 

A3 
Agravo em 

Execução 
990.10.345780-3 Marco Nahum 

1ª 

Câmara 

Criminal 

27/09/2010 

A4 
Agravo em 

Execução 
990.09.317153-8 

Mário Devienne 

Ferraz 

1ª 

Câmara 

Criminal 

22/02/2010 

A5 
Agravo em 

Execução 
990.09.323686-9 Péricles Piza 

1ª 

Câmara 

Criminal 

22/02/2010 

A6 
Agravo em 

Execução 

0258314-

72.2011.8.26.0000 
Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

19/12/2011 

A7 
Agravo em 

Execução 

0216232-

26.2011.8.26.0000 

Mário Devienne 

Ferraz 

1ª 

Câmara 

Criminal 

05/12/2011 

A8 
Agravo em 

Execução 

0102529-

20.2011.8.26.0000 

Figueiredo 

Gonçalves 

1ª 

Câmara 

Criminal 

19/09/2011 

A9 
Agravo em 

Execução 

0066370-

78.2011.8.26.0000 
Péricles Piza 

1ª 

Câmara 

Criminal 

08/08/2011 

A10 Agravo em 0056279- Péricles Piza 1ª 11/07/2011 
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Execução 26.2011.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A11 
Agravo em 

Execução 

0206564-

94.2012.8.26.0000 
Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2012 

A12 
Agravo em 

Execução 

0191103-

82.2012.8.26.0000 

Mário Devienne 

Ferraz 

1ª 

Câmara 

Criminal 

03/12/2012 

A13 
Agravo em 

Execução 

0116333-

21.2012.8.26.0000 

Figueiredo 

Gonçalves 

1ª 

Câmara 

Criminal 

03/09/2012 

A14 
Agravo em 

Execução 

0305710-

45.2011.8.26.0000 
Marco Nahum 

1ª 

Câmara 

Criminal 

14/05/2012 

A15 
Agravo em 

Execução 

0228764-

32.2011.8.26.0000 
Péricles Piza 

1ª 

Câmara 

Criminal 

13/02/2012 

A16 
Agravo em 

Execução 

0183537-

48.2013.8.26.0000 
Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2013 

A17 
Agravo em 

Execução 

0175621-

60.2013.8.26.0000 

Mário Devienne 

Ferraz 

1ª 

Câmara 

Criminal 

25/11/2013 

A18 
Agravo em 

Execução 

7006122-

65.2013.8.26.0482 

Figueiredo 

Gonçalves 

1ª 

Câmara 

Criminal 

04/11/2013 

A19 
Agravo em 

Execução 

0097606-

77.2013.8.26.0000 

Figueiredo 

Gonçalves 

1ª 

Câmara 

Criminal 

19/08/2013 

A20 
Agravo em 

Execução 

0124031-

44.2013.8.26.0000 
Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

07/10/2013 

A21 Agravo em 0063017- Ivo de Almeida 1ª 01/12/2014 
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Execução 25.2014.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A22 
Agravo em 

Execução 

0061930-

34.2014.8.26.0000 
Péricles Piza 

1ª 

Câmara 

Criminal 

17/11/2014 

A23 
Agravo em 

Execução 

0043014-

49.2014.8.26.0000 
Márcio Bartoli 

1ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2014 

A24 
Agravo em 

Execução 

7003517-

41.2014.8.26.0344 

Figueiredo 

Gonçalves 

1ª 

Câmara 

Criminal 

08/09/2014 

A25 
Agravo em 

Execução 

0008213-

10.2014.8.26.0000 

Mário Devienne 

Ferraz 

1ª 

Câmara 

Criminal 

26/05/2014 

A26 
Agravo em 

Execução 
990.10.419863-1 

Teodomiro 

Mendez 

2ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2010 

A27 
Agravo em 

Execução 
990.10.278913-6 Paulo Rossi 

2ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2010 

A28 
Agravo em 

Execução 
990.09.270608-0 

Francisco 

Orlando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

13/09/2010 

A29 
Agravo em 

Execução 
990.10.039638-2 

Antônio Luiz 

Pires Neto 

2ª 

Câmara 

Criminal 

09/08/2010 

A30 
Agravo em 

Execução 
990.10.146311-3 Almeida Sampaio 

2ª 

Câmara 

Criminal 

19/07/2010 

A31 
Agravo em 

Execução 

0172989-

32.2011.8.26.0000 

Teodomiro 

Mendez 

2ª 

Câmara 

Criminal 

17/10/2011 

A32 Agravo em 0205934- Paulo Rossi 2ª 19/12/2011 
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Execução 72.2011.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A33 
Agravo em 

Execução 

0112300-

22.2011.8.26.0000 
Silmar Fernandes 

2ª 

Câmara 

Criminal 

29/11/2011 

A34 
Agravo em 

Execução 

0095104-

39.2011.8.26.0000 

Francisco 

Orlando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

17/10/2011 

A35 
Agravo em 

Execução 

0054907-

42.2011.8.26.0000 
Almeida Sampaio 

2ª 

Câmara 

Criminal 

19/09/2011 

A36 
Agravo em 

Execução 

0187845-

64.2012.8.26.0000 
Alex Zilenovski 

2ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2012 

A37 
Agravo em 

Execução 

0066898-

78.2012.8.26.0000 

Antonio Luiz 

Pires Neto 

2ª 

Câmara 

Criminal 

12/11/2012 

A38 
Habeas 

Corpus 

0187513-

97.2012.8.26.0000 

Francisco 

Orlando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

22/10/2012 

A39 
Habeas 

Corpus 

0107335-

64.2012.8.26.0000 
Almeida Sampaio 

2ª 

Câmara 

Criminal 

17/09/2012 

A40 
Agravo em 

Execução 

0013702-

96.2012.8.26.0000 
Ivo de Almeida 

2ª 

Câmara 

Criminal 

11/06/2012 

A41 
Habeas 

Corpus 

0164309-

87.2013.8.26.0000 
Alex Zilenovski 

2ª 

Câmara 

Criminal 

02/12/2013 

A42 
Agravo em 

Execução 

7005452-

27.2013.8.26.0482 

Francisco 

Orlando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

11/11/2013 

A43 Agravo em 0124463- Almeida Sampaio 2ª 07/10/2013 
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Execução 63.2013.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A44 
Agravo em 

Execução 

0069138-

06.2013.8.26.0000 

Antonio Luiz 

Pires Neto 

2ª 

Câmara 

Criminal 

05/08/2013 

A45 
Agravo em 

Execução 

0032748-

37.2013.8.26.0000 
Alex Zilenovski 

2ª 

Câmara 

Criminal 

13/05/2013 

A46 
Agravo em 

Execução 

7006228-

19.2014.8.26.0344 
Diniz Fernando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2014 

A47 
Agravo em 

Execução 

0060077-

87.2014.8.26.0000 
Alex Zilenovski 

2ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2014 

A48 
Agravo em 

Execução 

0027261-

52.2014.8.26.0000 

Francisco 

Orlando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

24/11/2014 

A49 
Agravo em 

Execução 

0023243-

85.2014.8.26.0000 
Almeida Sampaio 

2ª 

Câmara 

Criminal 

27/10/2014 

A50 
Agravo em 

Execução 

0047473-

94.2014.8.26.0000 
Diniz Fernando 

2ª 

Câmara 

Criminal 

20/10/2014 

A51 
Agravo em 

Execução 
990.10.386250-3 

Marco Antônio 

Cogan 

3ª 

Câmara 

Criminal 

09/11/2010 

A52 
Agravo em 

Execução 
990.10.127158-3 Moreira da Silva 

3ª 

Câmara 

Criminal 

23/11/2010 

A53 
Agravo em 

Execução 

0387335-

38.2010.8.26.0000 
Toloza Neto 

3ª 

Câmara 

Criminal 

30/11/2010 

A54 Agravo em 990.10.086685-0 Ruy Alberto 3ª 22/06/2010 
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Execução Leme Cavalheiro Câmara 

Criminal 

A55 
Agravo em 

Execução 
990.10.027004-4 Geraldo Wohlers 

3ª 

Câmara 

Criminal 

10/08/2010 

A56 
Agravo em 

Execução 

0143842-

58.2011.8.26.0000 

Ruy Alberto 

Leme Cavalheiro 

3ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2011 

A57 
Agravo em 

Execução 

0098895-

16.2011.8.26.0000 
Toloza Neto 

3ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2011 

A58 
Agravo em 

Execução 

0049163-

66.2011.8.26.0000 
Geraldo Wohlers 

3ª 

Câmara 

Criminal 

25/10/2011 

A59 
Habeas 

Corpus 

0214974-

15.2010.8.26.0000 
Fernando Simão 

3ª 

Câmara 

Criminal 

25/10/2011 

A60 
Agravo em 

Execução 

0042203-

94.2011.8.26.0000 
Luiz Pantaleão 

3ª 

Câmara 

Criminal 

16/08/2011 

A61 
Agravo em 

Execução 

0173300-

8.6.2012.8.26.0000 

Ruy Alberto 

Leme Cavalheiro 

3ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2012 

A62 
Agravo em 

Execução 

0139204-

45.2012.8.26.0000 
Toloza Neto 

3ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2012 

A62 
Agravo em 

Execução 

0119243-

21.2012.8.26.0000 
Luiz Pantaleão 

3ª 

Câmara 

Criminal 

30/10/2012 

A63 
Agravo em 

Execução 

0119697-

98.2012.8.26.0000 
Fernando Simão 

3ª 

Câmara 

Criminal 

23/10/2012 

A64 Agravo em 0050327- Fernando Simão 3ª 18/09/2012 
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Execução 32.2012.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A66 
Agravo em 

Execução 

0191304-

40.2013.8.26.0000 
Toloza Neto 

3ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2013 

A67 
Agravo em 

Execução 

0190430-

55.2013.8.26.0000 
Geraldo Wohlers 

3ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2013 

A68 
Agravo em 

Execução 

7005055-

65.2013.8.26.0482 

Ruy Alberto 

Leme Cavalheiro 

3ª 

Câmara 

Criminal 

12/11/2013 

A69 
Agravo em 

Execução 

7001450-

23.2013.8.26.0576 
Amado de Faria 

3ª 

Câmara 

Criminal 

17/09/2013 

A70 
Agravo em 

Execução 

0072931-

50.2013.8.26.0000 
Amado de Faria 

3ª 

Câmara 

Criminal 

30/07/2013 

A71 
Agravo em 

Execução 

7004155-

74.2014.8.26.0344 

Cesar Mecchi 

Morales 

3ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2014 

A72 
Agravo em 

Execução 

7003713-

39.2013.8.26.0637 
Toloza Neto 

3ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2014 

A73 
Agravo em 

Execução 

0048776-

46.2014.8.26.0000 

Cesar Mecchi 

Morales 

3ª 

Câmara 

Criminal 

14/10/2014 

A74 
Agravo em 

Execução 

0043224-

03.2014.8.26.0000 
Geraldo Wohlers 

3ª 

Câmara 

Criminal 

16/09/2014 

A75 
Agravo em 

Execução 

7001252-

66.2014.8.26.0344 

Ruy Alberto 

Leme Cavalheiro 

3ª 

Câmara 

Criminal 

26/08/2014 

A76 Agravo em 990.10.121311-7 Augusto de 4ª 21/09/2010 



 

 

294 

Execução Siqueira Câmara 

Criminal 

A77 
Agravo em 

Execução 
990.10.287985-2 

Augusto de 

Siqueira 

4ª 

Câmara 

Criminal 

26/10/2010 

A78 
Agravo em 

Execução 
990.10.272150-7 Willian Campos 

4ª 

Câmara 

Criminal 

28/09/2010 

A79 
Agravo em 

Execução 

0377331-

39.2010.8.26.0000 
Salles Abreu 

4ª 

Câmara 

Criminal 

30/11/2010 

A80 
Agravo em 

Execução 
990.10.365544-3 Euvaldo Chaib 

4ª 

Câmara 

Criminal 

16/11/2010 

A81 
Agravo em 

Execução 

0103628-

25.2011.8.26.0000 
Willian Campos 

4ª 

Câmara 

Criminal 

25/10/2011 

A82 
Agravo em 

Execução 

0522758-

67.2010.8.26.0000 
Eduardo Braga 

4ª 

Câmara 

Criminal 

18/10/2011 

A83 
Agravo em 

Execução 

0136184-

80.2011.8.26.0000 
Euvaldo Chaib 

4ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2011 

A84 
Agravo em 

Execução 

0156530-

52.2011.8.26.0000 
Salles Abreu 

4ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2011 

A85 
Agravo em 

Execução 

0139195-

20.2011.8.26.0000 
Edison Brandão 

4ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2011 

A86 
Agravo em 

Execução 

0243457-

21.2011.8.26.0000 
Eduardo Braga 

4ª 

Câmara 

Criminal 

07/08/2012 

A87 Agravo em 0046312- Euvaldo Chaib 4ª 21/08/2012 



 

 

295 

Execução 20.2012.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A88 
Agravo em 

Execução 

0012545-

88.2012.8.26.0000 
Eduardo Braga 

4ª 

Câmara 

Criminal 

06/11/2012 

A89 
Agravo em 

Execução 

0119613-

97.2012.8.26.0000 
Willian Campos 

4ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2012 

A90 
Agravo em 

Execução 

0135672-

63.2012.8.26.0000 
Edison Brandão 

4ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2012 

A91 
Agravo em 

Execução 

0046953-

71.2013.8.26.0000 

Laerte Marrone 

de Castro 

Sampaio 

4ª 

Câmara 

Criminal 

11/06/2013 

A92 
Agravo em 

Execução 

0119987-

16.2012.8.26.0000 
Willian Campos 

4ª 

Câmara 

Criminal 

10/09/2013 

A93 
Agravo em 

Execução 

0157630-

71.2013.8.26.0000 

Luis Soares de 

Mello 

4ª 

Câmara 

Criminal 

26/11/2013 

A94 
Agravo em 

Execução 

7011486-

18.2013.8.26.0482 
Ivana David 

4ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2013 

A95 
Agravo em 

Execução 

0184116-

93.2013.8.26.0000 
Edison Brandão 

4ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2013 

A96 
Agravo em 

Execução 

0064423-

81.2014.8.26.0000 
Ivan Sartori 

4ª 

Câmara 

Criminal 

11/11/2014 

A97 
Agravo em 

Execução 

7014004-

78.2013.8.26.0482 
Willian Campos 

4ª 

Câmara 

Criminal 

25/11/2014 

A98 Agravo em 0065183- Luis Soares de 4ª 02/12/2014 



 

 

296 

Execução 30.2014.8.26.0000 Mello Câmara 

Criminal 

A99 
Agravo em 

Execução 

7005776-

37.2013.8.26.0637 
Edison Brandão 

4ª 

Câmara 

Criminal 

02/12/2014 

A100 
Agravo em 

Execução 

0065859-

75.2014.8.26.0000 
Camilo Léllis 

4ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2014 

A101 
Agravo em 

Execução 
990.09.340561-0 Sérgio Ribas 

5ª 

Câmara 

Criminal 

05/08/2010 

A102 
Agravo em 

Execução 
990.10.424582-6 Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

09/12/2010 

A103 
Agravo em 

Execução 
990.10.053382-7 

Luís Carlos de 

Souza Lourenço 

5ª 

Câmara 

Criminal 

23/09/2010 

A104 
Agravo em 

Execução 
990.10.244981-5 

José Damião 

Pinheiro Machado 

Cogan 

5ª 

Câmara 

Criminal 

02/12/2010 

A105 
Agravo em 

Execução 
990.10.438975-5 Pinheiro Franco 

5ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2010 

A106 
Agravo em 

Execução 

0182247-

71.2008.8.26.0000 

José Damião 

Pinheiro Machado 

Cogan 

5ª 

Câmara 

Criminal 

22/09/2011 

A107 
Agravo em 

Execução 

0156645-

73.2011.8.26.0000 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A108 
Agravo em 

Execução 

0094396-

86.2011.8.26.0000 
Pinheiro Franco 

5ª 

Câmara 

Criminal 

13/10/2011 

A109 Agravo em 0179262- Tristão Ribeiro 5ª 15/12/2011 



 

 

297 

Execução 27.2011.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A110 
Agravo em 

Execução 

0153231-

67.2011.8.26.0000 
Sérgio Ribas 

5ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A111 
Agravo em 

Execução 

0100725-

80.2012.8.26.0000 
Sérgio Ribas 

5ª 

Câmara 

Criminal 

25/10/2012 

A112 
Agravo em 

Execução 

0173550-

22.2012.8.26.0000 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

01/11/2012 

A113 
Agravo em 

Execução 

0203483-

40.2012.8.26.0000 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A114 
Agravo em 

Execução 

0182734-

02.2012.8.26.0000 

Aguinaldo de 

Freitas Filho 

5ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A115 
Agravo em 

Execução 

0205099-

50.2012.8.26.0000 
Sérgio Ribas 

5ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A116 
Agravo em 

Execução 

0005843-

92.2013.8.26.0000 

Aguinaldo de 

Freitas Filho 

5ª 

Câmara 

Criminal 

25/04/2013 

A117 
Habeas 

Corpus 

0084977-

71.2013.8.26.0000 

José Damião 

Pinheiro Machado 

Cogan 

5ª 

Câmara 

Criminal 

01/08/2013 

A118 
Agravo em 

Execução 

0153387-

84.2013.8.26.0000 
Pinheiro Franco 

5ª 

Câmara 

Criminal 

17/10/2013 

A119 
Agravo em 

Execução 

0182362-

19.2013.8.26.0000 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

28/11/2013 

A120 Agravo em 0187331- Sérgio Ribas 5ª 12/12/2013 



 

 

298 

Execução 77.2013.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A121 
Agravo em 

Execução 

0020629-

10.2014.8.26.0000 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

24/07/2014 

A122 
Agravo em 

Execução 

7003051-

12.2012.8.26.0637 
Tristão Ribeiro 

5ª 

Câmara 

Criminal 

02/10/2014 

A123 
Agravo em 

Execução 

0054105-

39.2014.8.26.0000 
Sérgio Ribas 

5ª 

Câmara 

Criminal 

16/10/2014 

A124 
Agravo em 

Execução 

7000448-

22.2013.8.26.0510 
Juvenal Duarte 

5ª 

Câmara 

Criminal 

13/11/2014 

A125 
Agravo em 

Execução 

0039971-

07.2014.8.26.0000 

José Damião 

Pinheiro Machado 

Cogan 

5ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A126 
Agravo em 

Execução 
990.09.193476-3 Ericson Maranho 

6ª 

Câmara 

Criminal 

12/08/2010 

A127 
Habeas 

Corpus 
990.10.486175-6 

José Raul Gavião 

de Almeida 

6ª 

Câmara 

Criminal 

28/10/2010 

A128 
Agravo em 

Execução 
990.10.380003-6 

Machado de 

Andrade 

6ª 

Câmara 

Criminal 

25/11/2010 

A129 
Agravo em 

Execução 
990.10.294706-8 

Marco Antonio 

Marques da Silva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

25/11/2010 

A130 
Agravo em 

Execução 
990.10.387830-2 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2010 

A131 Agravo em 0079399- Ericson Maranho 6ª 20/10/2011 



 

 

299 

Execução 98.2011.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A132 
Agravo em 

Execução 

0110342-

98.2011.8.26.0000 
Silmar Fernandes 

6ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A133 
Agravo em 

Execução 

0178479-

35.2011.8.26.0000 

Marco Antonio 

Marques da Silva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

01/12/2011 

A134 
Agravo em 

Execução 

0419536-

83.2010.8.26.0000 

José Raul Gavião 

de Almeida 

6ª 

Câmara 

Criminal 

01/12/2011 

A135 
Agravo em 

Execução 

0174534-

40.2011.8.26.0000 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

01/12/2011 

A136 
Agravo em 

Execução 

0056582-

06.2012.8.26.0000 
Silmar Fernandes 

6ª 

Câmara 

Criminal 

09/08/2012 

A137 
Agravo em 

Execução 

0147970-

87.2012.8.26.0000 

José Raul Gavião 

de Almeida 

6ª 

Câmara 

Criminal 

18/10/2012 

A138 
Agravo em 

Execução 

0189978-

79.2012.8.26.0000 

Marco Antonio 

Marques da Silva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A139 
Agravo em 

Execução 

0195107-

65.2012.8.26.0000 

Machado de 

Andrade 

6ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A140 
Agravo em 

Execução 

0157257-

74.2012.8.26.0000 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A141 
Agravo em 

Execução 

0179424-

51.2013.8.26.0000 

Marco Antonio 

Marques da Silva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

19/12/2013 

A142 Agravo em 0173234- José Raul Gavião 6ª 05/12/2013 



 

 

300 

Execução 72.2013.8.26.0000 de Almeida Câmara 

Criminal 

A143 
Agravo em 

Execução 

0159334-

22.2013.8.26.0000 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

14/11/2013 

A144 
Agravo em 

Execução 

0155125-

10.2013.8.26.0000 

Machado de 

Andrade 

6ª 

Câmara 

Criminal 

14/11/2013 

A145 
Agravo em 

Execução 

0152118-

44.2012.8.26.0000 
Ericson Maranho 

6ª 

Câmara 

Criminal 

29/08/2013 

A146 
Agravo em 

Execução 

7011373-

64.2013.8.26.0482 

Marco Antonio 

Marques da Silva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2014 

A147 
Agravo em 

Execução 

0063228-

61.2014.8.26.0000 

Machado de 

Andrade 

6ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A148 
Agravo em 

Execução 

0045357-

18.2014.8.26.0000 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A149 
Agravo em 

Execução 

0047182-

94.2014.8.26.0000 

José Raul Gavião 

de Almeida 

6ª 

Câmara 

Criminal 

13/11/2014 

A150 
Agravo em 

Execução 

7002635-

16.2013.8.26.0344 

Ricardo 

Tucunduva 

6ª 

Câmara 

Criminal 

13/02/2014 

A151 
Habeas 

Corpus 
990.10.378092-2 Francisco Menin 

7ª 

Câmara 

Criminal 

25/11/2010 

A152 
Habeas 

Corpus 
990.10.269973-0 

Fernando 

Miranda 

7ª 

Câmara 

Criminal 

23/09/2010 

A153 Agravo em 990.09.208239-6 Francisco Menin 7ª 29/07/2010 



 

 

301 

Execução Câmara 

Criminal 

A154 
Agravo em 

Execução 
990.10.085435-6 Cláudio Caldeira 

7ª 

Câmara 

Criminal 

12/08/2010 

A155 
Agravo em 

Execução 
990.10.076142-0 

Sydnei de 

Oliveira Jr. 

7ª 

Câmara 

Criminal 

12/08/2010 

A156 
Agravo em 

Execução 

0576411-

81.2010.8.26.0000 
Cláudio Caldeira 

7ª 

Câmara 

Criminal 

02/06/2011 

A157 
Agravo em 

Execução 

0078713-

09.2011.8.26.0000 
Christiano Kuntz 

7ª 

Câmara 

Criminal 

18/08/2011 

A158 
Habeas 

Corpus 

0163076-

26.2011.8.26.0000 
Francisco Menin 

7ª 

Câmara 

Criminal 

25/08/2011 

A159 
Agravo em 

Execução 

0078318-

17.2011.8.26.0000 
Roberto Mortari 

7ª 

Câmara 

Criminal 

15/09/2011 

A160 
Agravo em 

Execução 

0067893-

28.2011.8.26.0000 

Sydnei de 

Oliveira Jr. 

7ª 

Câmara 

Criminal 

20/10/2011 

A161 
Agravo em 

Execução 

0108156-

68.2012.8.26.0000 

Fernando 

Miranda 

7ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2012 

A162 
Agravo em 

Execução 

0038935-

95.2012.8.26.0000 
Francisco Menin 

7ª 

Câmara 

Criminal 

02/08/2012 

A163 
Agravo em 

Execução 

0112827-

37.2012.8.26.0000 
Christiano Kuntz 

7ª 

Câmara 

Criminal 

30/08/2012 

A164 Agravo em 0172396- Sydnei de 7ª 04/10/2012 



 

 

302 

Execução 66.2012.8.26.0000 Oliveira Jr. Câmara 

Criminal 

A165 
Agravo em 

Execução 

0182125-

19.2012.8.26.0000 
Roberto Mortari 

7ª 

Câmara 

Criminal 

29/11/2012 

A166 
Agravo em 

Execução 

0197749-

11.2012.8.26.0000 
Roberto Mortari 

7ª 

Câmara 

Criminal 

21/03/2013 

A167 
Agravo em 

Execução 

0108467-

25.2013.8.26.0000 
Roberto Mortari 

7ª 

Câmara 

Criminal 

15/08/2013 

A168 
Agravo em 

Execução 

0101598-

46.2013.8.26.0000 

Sydnei de 

Oliveira Jr. 

7ª 

Câmara 

Criminal 

26/09/2013 

A169 
Agravo em 

Execução 

0116817-

02.2013.8.26.0000 
Grassi Neto 

7ª 

Câmara 

Criminal 

07/11/2013 

A170 
Agravo em 

Execução 

0168941-

59.2013.8.26.0000 
Francisco Menin 

7ª 

Câmara 

Criminal 

07/11/2013 

A171 
Agravo em 

Execução 

0013757-

76.2014.8.26.0000 
Camilo Léllis 

7ª 

Câmara 

Criminal 

31/07/2014 

A172 
Agravo em 

Execução 

0053888-

93.2014.8.26.0000 
Fernando Simão 

7ª 

Câmara 

Criminal 

16/10/2014 

A173 
Agravo em 

Execução 

7009960-

79.2014.8.26.0482 
Amaro Thomé 

7ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A174 
Agravo em 

Execução 

0063591-

48.2014.8.26.0000 
J. Martins 

7ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A175 Agravo em 0049994- Roberto Mortari 7ª 11/12/2014 



 

 

303 

Execução 12.2014.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A176 
Agravo em 

Execução 
990.09.336928-1 Salles Vieira 

8ª 

Câmara 

Criminal 

10/06/2010 

A177 
Agravo em 

Execução 
990.10.163457-0 Eduardo Braga 

8ª 

Câmara 

Criminal 

29/07/2010 

A178 
Agravo em 

Execução 
990.10.154586-1 

Aben-Athar 

(Paiva Coutinho) 

8ª 

Câmara 

Criminal 

16/09/2010 

A179 
Agravo em 

Execução 
990.10.336631-0 Poças Leitão 

8ª 

Câmara 

Criminal 

21/10/2010 

A180 
Agravo em 

Execução 
990.10.270230-8 Roberto Mortari 

8ª 

Câmara 

Criminal 

14/10/2010 

A181 
Agravo em 

Execução 

0040112-

31.2011.8.26.0000 
Roberto Mortari 

8ª 

Câmara 

Criminal 

09/06/2011 

A182 
Agravo em 

Execução 

0059820-

67.2011.8.26.0000 
Sérgio Coelho 

8ª 

Câmara 

Criminal 

28/07/2011 

A183 
Agravo em 

Execução 

0043060-

43.2011.8.26.0000 
Zorzi Rocha 

8ª 

Câmara 

Criminal 

20/10/2011 

A184 
Agravo em 

Execução 

0080361-

24.2011.8.26.0000 
Moreira da Silva 

8ª 

Câmara 

Criminal 

15/09/2011 

A185 
Agravo em 

Execução 

0122798-

80.2011.8.26.0000 

Marco Antônio 

Cogan 

8ª 

Câmara 

Criminal 

24/11/2011 

A186 Agravo em 0078527- Amado de Faria 8ª 04/10/2012 



 

 

304 

Execução 49.2012.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A187 
Agravo em 

Execução 

0020747-

54.2012.8.26.0000 
Zorzi Rocha 

8ª 

Câmara 

Criminal 

05/07/2012 

A188 
Agravo em 

Execução 

0154736-

59.2012.8.26.0000 
Moreira da Silva 

8ª 

Câmara 

Criminal 

18/10/2012 

A189 
Agravo em 

Execução 

0211648-

76.2012.8.26.0000 

Marco Antônio 

Cogan 

8ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A190 
Agravo em 

Execução 

0215075-

81.2012.8.26.0000 
Camilo Léllis 

8ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A191 
Agravo em 

Execução 

0101894-

05.2012.8.26.0000 
Zorzi Rocha 

8ª 

Câmara 

Criminal 

04/04/2013 

A192 
Agravo em 

Execução 

0170373-

16.2013.8.26.0000 
Camilo Léllis 

8ª 

Câmara 

Criminal 

07/11/2013 

A193 
Agravo em 

Execução 

0141373-

68.2013.8.26.0000 
Ivo de Almeida 

8ª 

Câmara 

Criminal 

14/11/2013 

A194 
Agravo em 

Execução 

0170202-

59.2013.8.26.0000 

Marco Antônio 

Cogan 

8ª 

Câmara 

Criminal 

21/11/2013 

A195 
Agravo em 

Execução 

0174296-

50.2013.8.26.0000 
Moreira da Silva 

8ª 

Câmara 

Criminal 

21/11/2013 

A196 
Agravo em 

Execução 

0039464-

46.2014.8.26.0000 
Moreira da Silva 

8ª 

Câmara 

Criminal 

28/08/2014 

A197 Agravo em 0053612- Marco Antônio 8ª 25/09/2014 



 

 

305 

Execução 62.2014.8.26.0000 Cogan Câmara 

Criminal 

A198 
Agravo em 

Execução 

7001853-

46.2013.8.26.0073 
Louri Barbiero 

8ª 

Câmara 

Criminal 

16/10/2014 

A199 
Agravo em 

Execução 

0053517-

32.2014.8.26.0000 

Alcides Malossi 

Junior 

8ª 

Câmara 

Criminal 

18/12/2014 

A200 
Agravo em 

Execução 

0036707-

79.2014.8.26.0000 
Grassi Neto 

8ª 

Câmara 

Criminal 

18/12/2014 

A201 
Agravo em 

Execução 
990.09.325239-2 Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

08/04/2010 

A202 
Agravo em 

Execução 
990.09.201108-1 Sérgio Coelho 

9ª 

Câmara 

Criminal 

28/01/2010 

A203 
Agravo em 

Execução 
990.10.298574-1 Francisco Bruno 

9ª 

Câmara 

Criminal 

16/09/2010 

A204 
Agravo em 

Execução 
990.10.283553-7 Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

18/11/2010 

A205 
Agravo em 

Execução 
990.10.363789-5 Souza Nery 

9ª 

Câmara 

Criminal 

09/12/2010 

A206 
Agravo em 

Execução 

0152277-

21.2011.8.26.0000 
Souza Nery 

9ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A207 
Agravo em 

Execução 

0173278-

62.2011.8.26.0000 
Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A208 Agravo em 0105133- Julio Caio Farto 9ª 15/12/2011 



 

 

306 

Execução 51.2011.8.26.0000 Salles Câmara 

Criminal 

A209 
Agravo em 

Execução 

0154964-

68.2011.8.26.0000 
Otávio Henrique 

9ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A210 
Agravo em 

Execução 

0189946-

11.2011.8.26.0000 
Francisco Bruno 

9ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A211 
Agravo em 

Execução 

0047024-

10.2012.8.26.0000 
Sérgio Coelho 

9ª 

Câmara 

Criminal 

09/08/2012 

A212 
Agravo em 

Execução 

0058974-

16.2012.8.26.0000 

Julio Caio Farto 

Salles 

9ª 

Câmara 

Criminal 

09/08/2012 

A213 
Agravo em 

Execução 

0163060-

38.2012.8.26.0000 
Otávio Henrique 

9ª 

Câmara 

Criminal 

08/11/2012 

A214 
Agravo em 

Execução 

0158291-

84.2012.8.26.0000 
Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

29/11/2012 

A215 
Agravo em 

Execução 

0225673-

94.2012.8.26.0000 
Souza Nery 

9ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A216 
Agravo em 

Execução 

0108362-

48.2013.8.26.0000 
Penteado Navarro 

9ª 

Câmara 

Criminal 

22/08/2013 

A217 
Agravo em 

Execução 

0129245-

16.2013.8.26.0000 
Otávio Henrique 

9ª 

Câmara 

Criminal 

10/10/2013 

A218 
Agravo em 

Execução 

0179781-

31.2013.8.26.0000 
Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

21/11/2013 

A219 Agravo em 0175139- Roberto Midolla 9ª 07/11/2013 



 

 

307 

Execução 15.2013.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A220 
Agravo em 

Execução 

0156793-

16.2013.8.26.0000 
Souza Nery 

9ª 

Câmara 

Criminal 

12/12/2013 

A221 
Agravo em 

Execução 

0051111-

38.2014.8.26.0000 
Sérgio Coelho 

9ª 

Câmara 

Criminal 

13/11/2014 

A222 
Agravo em 

Execução 

0068032-

72.2014.8.26.0000 
Roberto Solimene 

9ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A223 
Agravo em 

Execução 

0047397-

70.2014.8.26.0000 
Otávio Henrique 

9ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A224 
Agravo em 

Execução 

7018496-

16.2013.8.26.0482 
Roberto Midolla 

9ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A225 
Agravo em 

Execução 

0053176-

06.2014.8.26.0000 
Souza Nery 

9ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A226 
Agravo em 

Execução 
990.09.203415-4 Otávio Henrique 

10ª 

Câmara 

Criminal 

14/01/2010 

A227 
Agravo em 

Execução 
990.09.212898-1 Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

10/06/2010 

A228 
Agravo em 

Execução 
990.09.212898-1 Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

10/06/2010 

A229 
Agravo em 

Execução 
990.10.337708-7 Carlos Bueno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

11/11/2010 

A230 Agravo em 990.10.365601-6 Otávio Henrique 10ª 02/12/2010 



 

 

308 

Execução Câmara 

Criminal 

A231 
Agravo em 

Execução 

9184854-64.2 

009.8.26.0000 
David Haddad 

10ª 

Câmara 

Criminal 

01/09/2011 

A232 
Agravo em 

Execução 

0357759-

97.2010.8.26.0000 
Otávio Henrique 

10ª 

Câmara 

Criminal 

13/01/2011 

A233 
Agravo em 

Execução 

0499481-

22.2010.8.26.0000 
Otávio Henrique 

10ª 

Câmara 

Criminal 

24/02/2011 

A234 
Agravo em 

Execução 

0085909-

30.2011.8.26.0000 
Mauricio Valala 

10ª 

Câmara 

Criminal 

20/10/2011 

A235 
Agravo em 

Execução 

0210042-

47.2011.8.26.0000 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A236 
Agravo em 

Execução 

0096791-

17.2012.8.26.0000 
Francisco Bruno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

13/09/2012 

A237 
Agravo em 

Execução 

0095788-

27.2012.8.26.0000 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

13/09/2012 

A238 
Agravo em 

Execução 

0096342-

59.2012.8.26.0000 
Francisco Bruno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

08/11/2012 

A239 
Agravo em 

Execução 

0176090-

43.2012.8.26.0000 
Francisco Bruno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

08/11/2012 

A240 
Agravo em 

Execução 

0207065-

48.2012.8.26.0000 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A241 Agravo em 0233100- Nelson Fonseca 10ª 31/01/2013 



 

 

309 

Execução 45.2012.8.26.0000 Junior Câmara 

Criminal 

A242 
Agravo em 

Execução 

0053961-

70.2011.8.26.0000 

Rachid Vaz de 

Almeida 

10ª 

Câmara 

Criminal 

29/08/2013 

A243 
Agravo em 

Execução 

0131761-

09.2013.8.26.0000 
Carlos Bueno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

29/08/2013 

A244 
Agravo em 

Execução 

0157589-

07.2013.8.26.0000 
Francisco Bruno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

07/11/2013 

A245 
Agravo em 

Execução 

0175406-

84.2013.8.26.0000 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

21/11/2013 

A246 
Agravo em 

Execução 

7012726-

42.2013.8.26.0482 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

26/05/2014 

A247 
Agravo em 

Execução 

0030366-

37.2014.8.26.0000 

Rachid Vaz de 

Almeida 

10ª 

Câmara 

Criminal 

11/08/2014 

A248 
Agravo em 

Execução 

7000659-

65.2013.8.26.0637 
Carlos Bueno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

11/09/2014 

A249 
Agravo em 

Execução 

7013484-

21.2013.8.26.0482 
Francisco Bruno 

10ª 

Câmara 

Criminal 

06/11/2014 

A250 
Agravo em 

Execução 

7004428-

36.2014.8.26.0576 
Fábio Gouvêa 

10ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2014 

A251 
Agravo em 

Execução 
990.10.102082-3 

Rachid Vaz de 

Almeida 

11ª 

Câmara 

Criminal 

04/08/2010 

A252 Agravo em 990.10.167954-0 Oliveira Passos 11ª 25/08/2010 



 

 

310 

Execução Câmara 

Criminal 

A253 
Agravo em 

Execução 
990.10.278616-1 

Maria Tereza do 

Amaral 

11ª 

Câmara 

Criminal 

17/11/2010 

A254 
Agravo em 

Execução 
990.10.376707-1 

Guilherme G. 

Strenger 

11ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2010 

A255 
Agravo em 

Execução 
990.10.330698-8 Antonio Manssur 

11ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2010 

A256 
Agravo em 

Execução 

0076415-

44.2011.8.26.0000 
Xavier de Souza 

11ª 

Câmara 

Criminal 

19/10/2011 

A257 
Agravo em 

Execução 

0062020-

47.2011.8.26.0000 

Maria Tereza do 

Amaral 

11ª 

Câmara 

Criminal 

05/10/2011 

A258 
Agravo em 

Execução 

0100785-

87.2011.8.26.0000 
Antonio Manssur 

11ª 

Câmara 

Criminal 

23/11/2011 

A259 
Agravo em 

Execução 

0081347-

75.2011.8.26.0000 

Aben-Athar 

(Paiva Coutinho) 

11ª 

Câmara 

Criminal 

30/11/2011 

A260 
Agravo em 

Execução 

0160838-

34.2011.8.26.0000 

Guilherme G. 

Strenger 

11ª 

Câmara 

Criminal 

23/11/2011 

A261 
Agravo em 

Execução 

0075106-

51.2012.8.26.0000 

Maria Tereza do 

Amaral 

11ª 

Câmara 

Criminal 

03/10/2012 

A262 
Agravo em 

Execução 

0167774-

41.2012.8.26.0000 
Antonio Manssur 

11ª 

Câmara 

Criminal 

07/11/2012 

A263 Agravo em 0121343- Xavier de Souza 11ª 14/11/2012 



 

 

311 

Execução 46.2012.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A264 
Agravo em 

Execução 

0203611-

60.2012.8.26.0000 

Guilherme G. 

Strenger 

11ª 

Câmara 

Criminal 

14/11/2012 

A265 
Agravo em 

Execução 

0093185-

78.2012.8.26.0000 
Paiva Coutinho 

11ª 

Câmara 

Criminal 

05/12/2012 

A266 
Agravo em 

Execução 

0132797-

86.2013.8.26.0000 

Maria Tereza do 

Amaral 

11ª 

Câmara 

Criminal 

16/10/2013 

A267 
Agravo em 

Execução 

0146206-

32.2013.8.26.0000 
Xavier de Souza 

11ª 

Câmara 

Criminal 

30/10/2013 

A268 
Agravo em 

Execução 

0147328-

80.2013.8.26.0000 
Paiva Coutinho 

11ª 

Câmara 

Criminal 

13/11/2013 

A269 
Agravo em 

Execução 

0184085-

73.2013.8.26.0000 

Guilherme G. 

Strenger 

11ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2013 

A270 
Agravo em 

Execução 

0188111-

17.2013.8.26.0000 
Salles Abreu 

11ª 

Câmara 

Criminal 

16/12/2013 

A271 
Agravo em 

Execução 

0196426-

34.2013.8.26.0000 

Maria Tereza do 

Amaral 

11ª 

Câmara 

Criminal 

29/10/2014 

A272 
Agravo em 

Execução 

0054006-

69.2014.8.26.0000 

Guilherme G. 

Strenger 

11ª 

Câmara 

Criminal 

19/11/2014 

A273 
Agravo em 

Execução 

0038721-

36.2014.8.26.0000 
Paiva Coutinho 

11ª 

Câmara 

Criminal 

03/12/2014 

A274 Agravo em 7000666- Xavier de Souza 11ª 03/12/2014 



 

 

312 

Execução 66.2014.8.26.0073 Câmara 

Criminal 

A275 
Agravo em 

Execução 

7001371-

77.2014.8.26.0198 
Salles Abreu 

11ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2014 

A276 
Agravo em 

Execução 
990.09.224897-9 Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

03/02/2010 

A277 
Agravo em 

Execução 
990.09.183816-0 João Morenghi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

24/03/2010 

A278 
Agravo em 

Execução 
990.10.142858-0 Paulo Rossi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

04/08/2010 

A279 
Agravo em 

Execução 
990.10.271753-4 Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

06/10/2010 

A280 
Agravo em 

Execução 
990.10.277771-5 João Morenghi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2010 

A281 
Agravo em 

Execução 

0375583-

69.2010.8.26.0000 
Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

30/03/2011 

A282 
Agravo em 

Execução 

0045046-

32.2011.8.26.0000 
João Morenghi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

30/11/2011 

A283 
Agravo em 

Execução 

064594-

43.2011.8.26.0000 
Breno Guimarães 

12ª 

Câmara 

Criminal 

24/08/2011 

A284 
Agravo em 

Execução 

0052918-

98.2011.8.26.0000 
Eduardo Pereira 

12ª 

Câmara 

Criminal 

28/09/2011 

A285 Agravo em 0117039- Amable Lopez 12ª 14/12/2011 



 

 

313 

Execução 38.2011.8.26.0000 Soto Câmara 

Criminal 

A286 
Habeas 

Corpus 

0160431-

91.2012.8.26.0000 

Amable Lopez 

Soto 

12ª 

Câmara 

Criminal 

26/09/2012 

A287 
Agravo em 

Execução 

0034033-

02.2012.8.26.0000 
João Morenghi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

14/11/2012 

A288 
Agravo em 

Execução 

0195760-

67.2012.8.26.0000 
Breno Guimarães 

12ª 

Câmara 

Criminal 

12/12/2012 

A289 
Agravo em 

Execução 

0166763-

74.2012.8.26.0000 
Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

17/12/2012 

A290 
Agravo em 

Execução 

0162920-

04.2012.8.26.0000 
Paulo Rossi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

17/12/2012 

A291 
Agravo em 

Execução 

0041149-

25.2013.8.26.0000 
Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

05/07/2013 

A292 
Agravo em 

Execução 

0055938-

29.2013.8.26.0000 

Angélica de 

Almeida 

12ª 

Câmara 

Criminal 

31/07/2013 

A293 
Agravo em 

Execução 

0121272-

10.2013.8.26.0000 
Breno Guimarães 

12ª 

Câmara 

Criminal 

28/08/2013 

A294 
Agravo em 

Execução 

7003247-

25.2013.8.26.0482 
Paulo Rossi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

09/10/2013 

A295 
Agravo em 

Execução 

0175998-

31.2013.8.26.0000 
Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2013 

A296 Agravo em 0198065- João Morenghi 12ª 17/09/2014 



 

 

314 

Execução 87.2013.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A297 
Agravo em 

Execução 

7005415-

20.2013.8.26.0637 
Vico Mañas 

12ª 

Câmara 

Criminal 

03/12/2014 

A298 
Agravo em 

Execução 

7003360-

76.2013.8.26.0482 
João Morenghi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

03/12/2014 

A299 
Agravo em 

Execução 

0069109-

19.2014.8.26.0000 

Angélica de 

Almeida 

12ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2014 

A300 
Agravo em 

Execução 

7003991-

40.2013.8.26.0637 
Paulo Rossi 

12ª 

Câmara 

Criminal 

17/12/2014 

A301 
Agravo em 

Execução 
990.10.400355-5 Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

09/12/2010 

A302 
Agravo em 

Execução 
990.10.307204-9 Lopes da Silva 

13ª 

Câmara 

Criminal 

21/10/2010 

A303 
Agravo em 

Execução 
990.10.217942-7 Renê Ricupero 

13ª 

Câmara 

Criminal 

07/10/2010 

A304 
Agravo em 

Execução 
990.10.255927-0 Lopes da Silva 

13ª 

Câmara 

Criminal 

30/09/2010 

A305 
Agravo em 

Execução 
990.10.290492-0 França Carvalho 

13ª 

Câmara 

Criminal 

07/10/2010 

A306 
Agravo em 

Execução 

0050277-

40.2011.8.26.0000 

Augusto de 

Siqueira 

13ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A307 Agravo em 0077287- Renê Ricupero 13ª 15/09/2011 



 

 

315 

Execução 59.2011.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A308 
Agravo em 

Execução 

0037994-

82.2011.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

06/10/2011 

A309 
Agravo em 

Execução 

0123437-

98.2011.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

06/10/2011 

A310 
Agravo em 

Execução 

0152654-

89.2011.8.26.0000 
França Carvalho 

13ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A311 
Agravo em 

Execução 

0139314-

44.2012.8.26.0000 
França Carvalho 

13ª 

Câmara 

Criminal 

09/11/2012 

A312 
Agravo em 

Execução 

0166358-

38.2012.8.26.0000 
Renê Ricupero 

13ª 

Câmara 

Criminal 

29/11/2012 

A313 
Agravo em 

Execução 

0112878-

48.2012.8.26.0000 
Mauricio Valala 

13ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A314 
Agravo em 

Execução 

0211916-

33.2012.8.26.0000 

Augusto de 

Siqueira 

13ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A315 
Agravo em 

Execução 

0149659-

69.2012.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2012 

A316 
Agravo em 

Execução 

0148952-

67.2013.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

26/09/2013 

A317 
Agravo em 

Execução 

0093514-

56.2013.8.26.0000 
Renê Ricupero 

13ª 

Câmara 

Criminal 

26/09/2013 

A318 Agravo em 0178439- Laerte Marrone 13ª 28/11/2013 



 

 

316 

Execução 82.2013.8.26.0000 de Castro 

Sampaio 

Câmara 

Criminal 

A319 
Agravo em 

Execução 

0154313-

65.2013.8.26.0000 

Augusto de 

Siqueira 

13ª 

Câmara 

Criminal 

28/11/2013 

A320 
Agravo em 

Execução 

0182736-

35.2013.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

12/12/2013 

A321 
Agravo em 

Execução 

0023856-

08.2014.8.26.0000 
De Paula Santos 

13ª 

Câmara 

Criminal 

27/11/2014 

A322 
Agravo em 

Execução 

0066657-

36.2014.8.26.0000 
Cardoso Perpétuo 

13ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A323 
Agravo em 

Execução 

7008477-

14.2014.8.26.0482 

Augusto de 

Siqueira 

13ª 

Câmara 

Criminal 

19/12/2014 

A324 
Habeas 

Corpus 

2176166-

62.2014.8.26.0000 
De Paula Santos 

13ª 

Câmara 

Criminal 

18/12/2014 

A325 
Agravo em 

Execução 

0063701-

47.2014.8.26.0000 
Renê Ricupero 

13ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2014 

A326 
Agravo em 

Execução 
990.09.318849-0 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

06/05/2010 

A327 
Agravo em 

Execução 
990.10.182829-4 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

22/07/2010 

A328 
Agravo em 

Execução 
990.10.125955-9 Walter da Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

22/07/2010 

A329 Agravo em 990.10.305593-4 Walter da Silva 14ª 07/10/2010 



 

 

317 

Execução Câmara 

Criminal 

A330 
Agravo em 

Execução 
990.10.318791-1 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

02/12/2010 

A331 
Agravo em 

Execução 

0121034-

59.2011.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

15/09/2011 

A332 
Agravo em 

Execução 

0098598-

09.2011.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

06/10/2011 

A333 
Agravo em 

Execução 

0100618-

70.2011.8.26.0000 
Wilson Barreira 

14ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A334 
Habeas 

Corpus 

0243043-

23.2011.8.26.0000 
Walter da Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

24/11/2011 

A335 
Habeas 

Corpus 

0060040-

65.2011.8.26.0000 
Wilson Barreira 

14ª 

Câmara 

Criminal 

15/12/2011 

A336 
Agravo em 

Execução 

0110505-

44.2012.8.26.0000 
Wilson Barreira 

14ª 

Câmara 

Criminal 

27/09/2012 

A337 
Agravo em 

Execução 

0108023-

26.2012.8.26.0000 
Wilson Barreira 

14ª 

Câmara 

Criminal 

27/09/2012 

A338 
Agravo em 

Execução 

0181378-

69.2012.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

04/10/2012 

A339 
Agravo em 

Execução 

0138313-

24.2012.8.26.0000 
Walter da Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2012 

A340 Agravo em 0214738- Fernando Torres 14ª 13/12/2012 



 

 

318 

Execução 92.2012.8.26.0000 Garcia Câmara 

Criminal 

A341 
Habeas 

Corpus 

0038717-

33.2013.8.26.0000 
Marco de Lorenzi 

14ª 

Câmara 

Criminal 

20/06/2013 

A342 
Agravo em 

Execução 

0114567-

93.2013.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

29/08/2013 

A343 
Agravo em 

Execução 

0141390-

07.2013.8.26.0000 

Miguel Marques e 

Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

26/09/2013 

A344 
Agravo em 

Execução 

0118943-

25.2013.8.26.0000 
Walter da Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

17/10/2013 

A345 
Agravo em 

Execução 

0180697-

65.2013.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

28/10/2013 

A346 
Agravo em 

Execução 

7003894-

40.2013.8.26.0637 
Walter da Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

17/07/2014 

A347 
Agravo em 

Execução 

0031822-

22.2014.8.26.0000 

Hermann 

Herschander 

14ª 

Câmara 

Criminal 

07/08/2014 

A348 
Agravo em 

Execução 

0049708-

34.2014.8.26.0000 

Miguel Marques e 

Silva 

14ª 

Câmara 

Criminal 

06/11/2014 

A349 
Agravo em 

Execução 

0065355-

69.2014.8.26.0000 

Fernando Torres 

Garcia 

14ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A350 
Agravo em 

Execução 

7013887-

87.2013.8.26.0482 
Marco de Lorenzi 

14ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A351 Agravo em 990.09.315696-2 Ribeiro dos 15ª 04/02/2010 



 

 

319 

Execução Santos Câmara 

Criminal 

A352 
Agravo em 

Execução 
990.09.278420-0 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

25/03/2010 

A353 
Agravo em 

Execução 
990.10.096350-3 Camilo Léllis 

15ª 

Câmara 

Criminal 

01/07/2010 

A354 
Agravo em 

Execução 
990.10.167694-0 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

05/08/2010 

A355 
Agravo em 

Execução 
990.10.107014-6 Camilo Léllis 

15ª 

Câmara 

Criminal 

15/07/2010 

A356 
Agravo em 

Execução 

0387027-

02.2010.8.26.0000 
Amado de Faria 

15ª 

Câmara 

Criminal 

10/02/2011 

A357 
Agravo em 

Execução 

0469531-

65.2010.8.26.0000 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

28/04/2011 

A358 
Agravo em 

Execução 

0046176-

57.2011.8.26.0000 
Poças Leitão 

15ª 

Câmara 

Criminal 

25/08/2011 

A359 
Agravo em 

Execução 

0138192-

30.2011.8.26.0000 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

06/10/2011 

A360 
Agravo em 

Execução 

0075030-

61.2011.8.26.0000 
Camilo Léllis 

15ª 

Câmara 

Criminal 

10/11/2011 

A361 
Agravo em 

Execução 

0105099-

42.2012.8.26.0000 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

30/08/2012 

A362 Agravo em 0205142- Poças Leitão 15ª 29/11/2012 
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Execução 84.2012.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A363 
Agravo em 

Execução 

0137122-

41.2012.8.26.0000 

Walter de 

Almeida 

Guilherme 

15ª 

Câmara 

Criminal 

06/12/2012 

A364 
Agravo em 

Execução 

0246931-

97.2011.8.26.0000 
J. Martins 

15ª 

Câmara 

Criminal 

10/05/2012 

A365 
Agravo em 

Execução 

0238733-

71.2011.8.26.0000 

Ribeiro dos 

Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

08/03/2012 

A366 
Agravo em 

Execução 

0046790-

91.2013.8.26.0000 

Walter de 

Almeida 

Guilherme 

15ª 

Câmara 

Criminal 

08/08/2013 

A367 
Agravo em 

Execução 

0170353-

25.2013.8.26.0000 
Poças Leitão 

15ª 

Câmara 

Criminal 

24/10/2013 

A368 
Agravo em 

Execução 

0173455-

55.2013.8.26.0000 
Encinas Manfré 

15ª 

Câmara 

Criminal 

05/12/2013 

A369 
Agravo em 

Execução 

0177281-

89.2013.8.26.0000 
De Paula Santos 

15ª 

Câmara 

Criminal 

12/12/2013 

A370 
Agravo em 

Execução 

0185407-

31.2013.8.26.0000 

Nelson Fonseca 

Junior 

15ª 

Câmara 

Criminal 

12/12/2013 

A371 
Agravo em 

Execução 

0012015-

16.2014.8.26.0000 

Guilherme de 

Souza Nucci 

15ª 

Câmara 

Criminal 

07/08/2014 

A372 
Agravo em 

Execução 

0037804-

17.2014.8.26.0000 

Walter de 

Almeida 

Guilherme 

15ª 

Câmara 

Criminal 

18/09/2014 

A373 Agravo em 0048794- Poças Leitão 15ª 25/09/2014 
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Execução 67.2014.8.26.0000 Câmara 

Criminal 

A374 
Agravo em 

Execução 

0050856-

80.2014.8.26.0000 

Sérgio Manzina 

Martins 

15ª 

Câmara 

Criminal 

06/11/2014 

A375 
Agravo em 

Execução 

7000298-

20.2014.8.26.0344 

Ricardo Sale 

Junior 

15ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2014 

A376 
Agravo em 

Execução 
990.09.061170-7 Almeida Toledo 

16ª 

Câmara 

Criminal 

28/09/2010 

A377 
Agravo em 

Execução 
990.10.187689-2 

Alberto Mariz de 

Oliveira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

05/10/2010 

A378 
Agravo em 

Execução 
990.10.384154-9 Newton Neves 

16ª 

Câmara 

Criminal 

30/11/2010 

A379 
Agravo em 

Execução 
990.10.052161-6 Pedro Menin 

16ª 

Câmara 

Criminal 

07/12/2010 

A380 
Agravo em 

Execução 
990.10.415990-3 Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

14/12/2010 

A381 
Agravo em 

Execução 

0155108-

42.2011.8.26.0000 
Pedro Menin 

16ª 

Câmara 

Criminal 

08/11/2011 

A382 
Agravo em 

Execução 

0043482-

18.2011.8.26.0000 
Souza Nucci 

16ª 

Câmara 

Criminal 

20/09/2011 

A383 
Agravo em 

Execução 

0335547-

82.2010.8.26.0000 

Alberto Mariz de 

Oliveira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

22/11/2011 
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A384 
Agravo em 

Execução 

0206894-

28.2011.8.26.0000 
Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2011 

A385 
Agravo em 

Execução 

0197788-

42.2011.8.26.0000 
Almeida Toledo 

16ª 

Câmara 

Criminal 

13/12/2011 

A386 
Agravo em 

Execução 

0092648-

82.2012.8.26.0000 
Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2012 

A387 
Agravo em 

Execução 

0106795-

16.2012.8.26.0000 
Newton Neves 

16ª 

Câmara 

Criminal 

13/11/2012 

A388 
Agravo em 

Execução 

0167172-

50.2012.8.26.0000 
Pedro Menin 

16ª 

Câmara 

Criminal 

04/12/2012 

A389 
Agravo em 

Execução 

0574458-

82.2010.8.26.0000 

Alberto Mariz de 

Oliveira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

11/12/2012 

A390 
Agravo em 

Execução 

0121222-

52.2011.8.26.0000 

Otávio de 

Almeida Toledo 

16ª 

Câmara 

Criminal 

18/12/2012 

A391 
Agravo em 

Execução 

0154291-

07.2013.8.26.0000 
Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

22/10/2013 

A392 
Agravo em 

Execução 

0167175-

68.2013.8.26.0000 
Newton Neves 

16ª 

Câmara 

Criminal 

05/11/2013 

A393 
Agravo em 

Execução 

0182373-

48.2013.8.26.0000 
Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

10/12/2013 

A394 
Agravo em 

Execução 

0125723-

78.2013.8.26.0000 

Alberto Mariz de 

Oliveira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

17/12/2013 
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A395 
Agravo em 

Execução 

0190201-

95.2013.8.26.0000 
Pedro Menin 

16ª 

Câmara 

Criminal 

17/12/2013 

A396 
Agravo em 

Execução 

0049733-

47.2014.8.26.0000 
Newton Neves 

16ª 

Câmara 

Criminal 

23/09/2014 

A397 
Agravo em 

Execução 

0093105-

80.2013.8.26.0000 

Alberto Mariz de 

Oliveira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

14/10/2014 

A398 
Agravo em 

Execução 

0061923-

42.2014.8.26.0000 

Otávio de 

Almeida Toledo 

16ª 

Câmara 

Criminal 

18/11/2014 

A399 
Agravo em 

Execução 

0054518-

52.2014.8.26.0000 
Borges Pereira 

16ª 

Câmara 

Criminal 

09/12/2014 

A400 
Agravo em 

Execução 

0053966-

87.2014.8.26.0000 

Guilherme de 

Souza Nucci 

16ª 

Câmara 

Criminal 

02/12/2014 
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APÊNDICE B: FICHA DE LEITURA DE ACÓRDÃO 

 

Dados do processo 

 

Número do Processo  

Tipo de ação   

Desembargador 

Relator/Câmara 
 

Data do julgamento  

Ementa  

Julgamento (V.U., 

maioria etc) 
 

Divergência (se houver)  

Agravante/Paciente  

Agravado/Autoridade 

coatora 
 

 

Dados da origem 

 

Decisão 1ª instância  

Pedido formulado  

Benefício/Direito da 

execução 
 

 

Linhas argumentativas do acórdão 

 

Dados da execução do 

sentenciado/Cabimento 

HC 

 

Ressocialização – para 

manter preso ou para 

soltar? 

 

Discurso da  
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ressocialização  

Trecho do voto com 

ressocialização 
 

Pede exame 

criminológico? 
 

Discurso acerca do 

exame 
 

Trecho sobre exame 

criminológico 
 

Resultado do exame  

Discurso personalidade 

do agente 
 

Trecho personalidade do 

agente 
 

Discurso periculosidade  

Trecho periculosidade  

Discurso da gravidade 

da conduta criminosa e 

tempo de pena a 

cumprir 

 

Trecho da gravidade da 

conduta criminosa e 

tempo de pena a 

cumprir 

 

Discurso in dubio pro 

societate 
 

Trecho in dubio pro 

societate 
 

Discurso 

individualização da pena 
 

Trecho individualização 

da pena 
 

Discurso livre  
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convencimento do juiz 

Trecho livre 

convencimento do juiz 
 

Discurso conveniência e 

oportunidade da 

concessão 

 

Trecho conveniência e 

oportunidade da 

concessão 

 

Discurso persuasão 

racional 
 

Trecho persuasão 

racional 
 

Referência doutrinária 

nos votos 
 

Referência 

jurisprudencial nos 

votos 

 

 

 

 

 

 


