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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é analisar o Projeto de Lei em trâmite no Congresso Nacional que 

modifica a Lei de Execução Penal no Brasil. Inicialmente buscar-se-á o estabelecimento de 

reflexões sobre algumas questões doutrinárias e práticas da Lei. A referida alteração provocará 

significativas mudanças das regras no sistema penitenciário, cujas normas constituem o 

chamado Direito Penitenciário, artigo 24, I da Constituição Federal. Passa-se a um estudo do 

objetivo e aplicação da Lei de Execução Penal, as espécies de penas e estabelecimentos penais. 

Será analisado o Projeto de Lei do Senado 513/13, em especial o inciso XXII do Art. 41 que 

traz a obtenção da progressão antecipada de regime, quando estiver em presídio superlotado, 

Art. 65, inciso V que impõe ao Juizo da Execução a realização de ofício ou a requerimento das 

partes, mutirões carcerários sempre que a capacidade do estabelecimento estiver superior a 

lotação e Art. 85 onde o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura 

e finalidade, vedando o recebimento de presos além da capacidade prevista. 

 

Palavras-chave: Execução. Pena. Lei. Brasil. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the Law Project about modifications on Brazilian Penal Execution 

Law, currently proposed and being studied by the Brazilian National Congress. Initially, the 

research will evaluate the law doctrine and its practical use. Secondly, we explain how the 

suggested modification will result in drastic changes on Brazilian penal system rules, known as 

Penitentiary Law, as defined by article 24 in Brazilian Federal Constitution (1988). 

 

                                                 
1Formando do 5o Ano do Curso de Direito. 
2Mestre em Direitos da Personalidade pelo Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR; Graduado em 

Direito pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. 
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Thereupon, the study focus on the purpose and on the enforcement of the Penal Execution Law, 

including and detention centers. Later, the Senate Law Project 513/13 will be scrutinized, 

targeting the article 41, XXII – which requires the Execution Judge to order an inspection task 

force whenever a detention center has more deainees than its capacity, and lastly the article 85, 

that prohibits the incoming of new detainees ou detention beyond nominal capacity. 

Key words: Execution. Feather. Law. Brazil. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é discutir a nova perspectiva da execução penal no Brasil. 

Todos os dias a sociedade brasileira toma conhecimento das várias crises no sistema de 

segurança pública, além de evidenciar a fragilidade da efetiva punição e o desrespeito aos 

direitos humanos fundamentais. O Brasil vive um caos paradoxal em seu sistema penal, porque 

o seu sistema de persecução criminal é frágil e não consegue proteger de maneira eficaz a 

sociedade. 

 O levantamento mais recente da população carcerária no País coloca o Brasil em terceiro 

lugar entre os países com maior massa prisional do mundo, com 726,7 mil presos  até 2016. A 

expectativa é de que a população carcerária brasileira seja de 841,8 mil ao final de 2018 e que 

chegue em 2025 a 1,47 milhões de presos. 

 Ainda é sabido que o Senador Renan Calheiros foi o autor do Projeto de Lei do Senado 

no 513 de 2013, que altera a Lei no  7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

dispondo entre outras propostas alterações na execução das penas em espécie. Tal projeto de lei 

foi encaminhado a Câmara dos Deputados no dia 08/11/2017 e atualmente encontra-se em 

tramitação naquela Casa como PL no 9054/2017. 

 O que se quer demonstrar no presente artigo, é que entre várias alterações na lei algumas 

suscitam maior atenção: a previsão da progressão antecipada de regime quando o presídio 

estiver super lotado, mutirões carcerários sempre que o estabelecimento estiver superior a 

lotação, vedação do recebimento de presos além da capacidade do estabelecimento e a 

antecipação de benefícios aos presos cujo requisito temporal esteja mais próximo. 

 Neste sentido a realização deste trabalho se justifica se pensar em observar os 

verdadeiros motivos para alteração da lei, uma vez que correntes defendem a reforma pela 

insustentabilidade do sistema carcerário nos modelos atuais e outro lado argumenta a proposta 
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como atendimento a organismos internacionais no sentido de diminuir a população carcerária. 

 

2 EXECUÇÃO PENAL E SEUS OBJETIVOS 

 

 Execução Penal trata da fase do processo penal, em que se faz valer o comando contido 

na sentença condenatória, impondo-se, efetivamente a pena privativa de liberdade, a pena 

restritiva de direitos ou a pecuniária.3 

 Não há a necessidade de nova citação, tendo em vista que o condenado já tem ciência 

da ação penal contra ele ajuizada, bem como foi intimado da sentença condenatória, quando 

pode exercer o seu direito ao duplo grau de jurisdição. Com o trânsito em julgado da decisão, 

que lhe impôs pena, seja porque recurso não houve, seja porque foi negado provimento ao apelo, 

a sentença torna-se título executivo judicial, passando-se do processo de conhecimento ao 

processo de execução.4 

 Agregue-se, por oportuno, que o Direito de Execução Penal, como toda ciência, está 

fundamentado em princípios e que, por gravitar sua atuação sobre a liberdade humana, são 

iluminados pelas garantias decorrentes da constitucionalização dos direitos humanos, 

especialmente da contemplação da dignidade da pessoa humana e da humanidade, orientando, 

assim, toda a atuação do Estado na execução da pena.5 

 Embora seja este um processo especial, com particularidades que um típico processo 

executório não possui, não deixa de ser nesta fase processual o momento para fazer valer a 

pretensão punitiva do Estado, desdobrada, agora, em pretensão executória.6 

 Adotado o sistema vacariante pelo legislador penal, e considerando que a execução 

penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, conforme 

anuncia o art. 1o  da Lei de Execução Penal, constitui pressuposto da execução a existência de 

sentença criminal que tenha aplicado pena, privativa de liberdade ou não, ou medida de 

segurança, consistente em tratamento ambulatorial ou internação em hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico.7 

 O Artigo 1o  da Lei de Execução Penal diz o seguinte:8 

                                                 
3NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, p. 1019. 
4NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, p. 1019. 
5PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p. 18. 
6NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, p. 1019. 
7MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 31. 
8A 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. 
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 A execução aproxima-se da doutrina mista, tendo finalidade precipuamente utilitária e 

preventiva, embora conserve seu caráter aflitivo, por meio da efetivação da sanção imposta na 

sentença condenatória. Pune-se o delinquente, ao mesmo tempo em que se busca sua 

recuperação. No caso da medida de segurança, só há o objetivo de prevenir a prática de novos 

delitos por meio de tratamento.9 

 

3 NATUREZA JURÍDICA 

 

 O objetivo da execução penal é a sentença penal. Nesta, haverá uma pena concreta ou 

uma medida de segurança aplicada que se chama de absolvição imprópria. Diz-se que a sentença 

é condenatória quando dá provimento ao pedido de acusação, que é o de condenar o réu. Se a 

sentença não dá provimento ao pedido, absolvendo-o, será absolutória. Pressupõe-se que da 

absolvição não derive consequência penal ao réu. Porém sendo ele inimputável, será absolvido 

pela inexistência de culpabilidade, mas receberá uma medida de segurança. A doutrina intitula 

esta sentença de absolutória imprópria.10 

 De acordo com a legislação penal, as penas permitidas são a privativa de liberdade, 

restritiva de direitos e multa. 

 As privativas de liberdade podem assumir a espécie de reclusão, detenção e prisão 

simples. As duas primeiras (reclusão e detenção) estão previstas para os crimes,  e a última 

(prisão simples) é aplicável às contravenções penais. O Direito Penal Brasileiro ainda faz uma 

separação entre a reclusão e a detenção, algo que os países que de certa maneira influenciaram 

nossa legislação não mais adotam. 11 

 As penas restritivas de direitos estão previstas no Art. 43 do Código Penal e na legislação 

extravagante: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços a comunidade 

ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana.12 

 E, por fim, existe a pena de multa, que pode estar prevista no Código Penal ou em leis 

extravagantes, como é o caso da previsão do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a multa 

 

 

                                                 
9CAPEZ, Fernando. execução penal simplificado, p. 16. 
10BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal, p. 30. 
11BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal, p. 30. 
12BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal, p. 31. 
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reparatória que consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou de 

seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1o do art. 49 do Código 

Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.13 

 As medidas de segurança são sanções penais impostas pelo Estado, na execução de uma 

sentença, cuja finalidade é exclusivamente preventiva, no sentido de evitar que o autor de uma 

infração penal que tenha demonstrado periculosidade volte a delinquir. As medidas de 

segurança são: internação, tratamento psiquiátrico e tratamento ambulatorial.14 

 

4 DIREITOS DO EXECUTADO 

 

 O interesse atual pelos direitos do executado é, de certa forma, um reflexo do movimento 

geral de defesa dos direitos da pessoa humana. Ninguém ignora que os presos, em todos os 

tempos e lugares, sempre foram vítimas de excessos e discriminações quando submetidos aos 

cuidados de guardas ou carcereiros de presídios, violando-se assim aqueles direitos englobados 

na rubrica de “direitos humanos”. Definem-se estes como os direitos que naturalmente 

correspondem a cada pessoa pelo simples fato de serem humanos e em razão da dignidade a tal 

condição e as de liberdade, segurança, igualdade, justiça e paz em que toda a pessoa deve viver 

e atuar.15Sempre que existir um direito que assista ao condenado, este representará um dever a 

ser cumprido por parte do Estado.16 

 A doutrina penitenciária moderna proclama a tese de que o executado, mesmo após a 

condenação, continua titular de todos os direitos que não foram atingidos pelo internamento 

prisional, decorrente da sentença condenatória em que se impôs uma pena privativa de liberdade. 

Com a condenação cria-se especial relação de sujeição que se traduz em complexa relação 

jurídica entre o Estado e o condenado em que, ao lado dos direitos daquele, que constituem os 

deveres do preso, encontram-se os direitos destes, a serem respeitados pela Administração. Por 

estar privado de liberdade, o preso encontra-se em uma situação em uma situação especial que 

condiciona uma limitação dos direitos previstos na Constituição Federal e nas leis, mas isso não 

quer dizer que perde, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e a titularidade dos 

direitos não atingidos pela condenação. Além   disso,  a  execução 

                                                 
13BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal, p. 31. 
14CAPEZ, Fernando. execução penal simplificado, p. 134. 
15MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 40. 
16PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p. 70. 
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da pena deve estar em consonância com os fins a ela atribuídos pelo ordenamento jurídico e, 

por essa razão, cumpre determinar, em função dela, a condição jurídica do executado a fim de 

que a execução, tanto quanto possível, possa assemelhar-se às relações da vida normal. 17 

 Tornar-se-á inútil, conforme se assinala na exposição de motivos, a luta contra os efeitos 

nocivos da prisionalização, sem que se estabeleça a garantia jurídica dos direitos do condenado, 

configurando o reconhecimento dos direitos da pessoa presa uma exigência fundamental nos 

métodos e meios da execução penal. Assim, além de se assegurar ao condenado e aos internados 

todos os direitos não atingidos pela sentença, ou pela lei, e impor o respeito à integridade física 

e moral que é garantia de âmbito constitucional, deve a lei de execução especificar todos os 

direitos do executado. Não se trata, como adverte a exposição de motivos, de regras meramente 

programáticas, mas de direitos do prisioneiro positivados por preceitos e sanções, indicados 

com clareza e precisão, a fim de se evitarem a fluidez e as incertezas resultantes de textos vagos 

ou omissões.18 

 Preceitua o Art. 40 da Lei de Execução Penal que se impõe a todas as autoridades o 

respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Estão assim 

protegidos os direitos humanos fundamentais do homem (vida, saúde, integridade corporal e 

dignidade humana), os mais importantes, porque servem de suporte aos demais, que não 

existiriam sem aqueles. Em virtude dessa declaração, que tem caráter constitucional,  prevista 

no Art. 5o , XLIX, da Carta Magna, estão proibidos os maus-tratos e castigos que, por sua 

crueldade ou conteúdo desumano, degradante, vexatório e humilhante, atentam contra a 

dignidade da pessoa, sua vida, sua integridade física e moral. Ainda que seja difícil desligar 

esses direitos dos demais, pois dada sua natureza eles se encontram compreendidos entre os 

restantes, é possível admiti-los isoladamente, estabelecendo, como faz a lei, as condições para 

que não sejam afetados. Em todas as dependências penitenciárias, e em todos os momentos e 

situações, devem ser satisfeitas as necessidades de higiene e segurança de ordem material, bem 

como as relativas ao tratamento digno da pessoa humana que é o preso.19 O Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária, reitera o princípio fundamental de que deve ser assegurado 

a qualquer pessoa presa “[...]o respeito à sua individualidade, integridade física e dignidade 

pessoal [...]” (art. 3o ).20  A  Lei  no  9.455/97,  que   define   os   crimes   de   tortura,   

                                                 
17MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 40. 
18MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 40. 
19MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 41. 
20Resolução no  14 de 11 de Novembro de 1994. 
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 tipifica como ilícito penal quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a 

sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não 

resultante de medida legal, bem como aquele que se omite em face dessas condutas, quando 

tinha o dever de apurá-las.21 

 Consoante o Art. 5o , III e XLIX, da Constituição Federal, “[...]ninguém será submetido 

a tortura nem a tratamento desumano ou degradante e é assegurado aos presos o respeito a 

integridade física e moral [...]”. A execução penal no Estado Democrático e de Direito, deve 

observar estritamente os limites da lei e do necessário ao cumprimento da pena e da medida de 

segurança. Tudo o que excede aos limites contraria direitos. 22 . 

 Nos termos do art. 41 da Lei de Execução Penal, são direitos do preso:23 

 É bem verdade que o art. 41 estabelece  um vasto rol, onde estão elencados o que se 

convencionou denominar direitos do preso. O referido rol é apenas exemplificativo, pois não 

esgota, em absoluto, os direitos da pessoa humana, mesmo daquela que se encontra presa, e 

assim submetida a um conjunto de restrições.24 

 Também em tema de direitos do preso, a interpretação que se deve buscar é a mais ampla, 

no sentido de que tudo aquilo que não constitui restrição legal, decorrente da particular condição 

do encarcerado, permanece como direito seu. Deve-se buscar, primeiro, o rol de restrições. O 

que nele não se inserir será permitido, e,  portanto, direito seu. 

 

                                                 
21MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 41. 
22MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 66. 
23Art. 41 da Lei de Execução Penal: 

I – alimentação suficiente e vestuário; 

II- atribuição de seu trabalho e sua remuneração; 

III- previdência social; 

IV – constituição de pecúlio; 

V- proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 

VI – exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis 

com a execução da pena; 

VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII- proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI – chamamento nominal; 

XII – igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII- audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV – representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito; 

XV- contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons costumes; 

XVI- atestado de pena para cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoria judiciária 

competente. 
24MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 66. 
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 Direito, é certo, que deverá ser interpretado tomando-se por base sua condição de pessoa 

humana, ainda que sujeita às restrições permitidas no ordenamento jurídico. É preciso ter lógica 

e coerência na interpretação das regras proibitivas, seja para impedir ou permitir a prática de 

determinada conduta. Mediante decisão motivada do diretor do estabelecimento prisional, 

poderão ser suspensos ou restringidos os direitos estabelecidos nos incisos V, X e XV, acima 

indicados. No que for compatível, as observações aplicam-se ao preso provisório e ao 

submetido à medida de segurança.25 

 Ressalte-se, por oportuno, que é público e notório que o sistema carcerário brasileiro 

ainda não se ajustou à programação visada pela Lei de Execução Penal - LEP. Não há, 

reconhecidamente, presídio adequado ao idealismo programático da LEP. É verdade que, em 

face da carência absoluta nos presídios, notadamente no Brasil, os apenados recolhidos sempre 

reclamam mal-estar nas acomodações, constrangimento ilegal e impossibilidade de readaptação 

à vida social. Por outro lado, é de sentir que, certamente, mal maior seria a reposição à 

convivência da sociedade de apenado não recuperado provadamente, sem condições de com ela 

coexistir.26 

  

5 ESTABELECIMENTOS PENAIS 

 

 O primeiro dispositivo a respeito do assunto esclarece que os estabelecimentos penais 

destinam-se ao condenado, ao submetido a medida de segurança, ao preso provisório e ao 

egresso. Nos termos formais, diante da lei vigente, os estabelecimentos penais são: a 

Penitenciária, a Colônia Agrícola, Industrial ou similar, a Casa do Albergado, o Centro de 

Observação, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e a Cadeia Pública. 27 

Doutrinariamente, estabelecem-se outras classificações, como a referente à situação legal do 

condenado (para condenados e presos provisórios),  a  que  leva  em conta  o grau  de sentença 

 

                                                 
25MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 66. 
26MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 66. 
27Nos termos da Lei de Execução Penal, os estabelecimentos penais compreendem: 1- Penitenciária, destinada ao 

condenado à reclusão, a ser cumprida em regime fechado; 2- A Colônia Agrícola, Industrial ou similar 

reservada para execução da pena de reclusão ou detenção em regime semi-aberto; 3- a Casa de Albergado, 

prevista para acolher os condenados à pena privativa de liberdade em regime aberto e à pena de limitação de 

fins de semana; 4- o Centro de Observação, onde são realizados os exames gerais e o criminológico; 5- o 

Hospital de Custódia e o tratamento psiquiátrico, que se destina aos doentes mentais, aos portadores de 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado e aos que manifestam perturbação das faculdades mentais e 

6 - a Cadeia Pública, para onde devem ser remetidos os presos provisórios. 
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 (de segurança máxima, segurança média, prisão aberta) ou que se refere à natureza jurídica da 

sanção (para cumprimento da pena e para cumprimento de medidas de segurança).28 

 Todos os estabelecimentos penais devem cumprir com o que dispõe a legislação vigente, 

no que concerne à adequação do estabelecimento e da necessidade a que é aplicada. Para que 

se tenha a garantia que as sanções penais sejam efetivamente aplicadas àqueles que respondem 

a processos junto ao juizo penal (custódia provisória), executadas por aqueles que sofrem uma 

sanção (cumprimento de pena ou medida de segurança), bem como aquele egresso do sistema 

e que está reinserido no contexto social, deve o Estado propiciar uma estrutura adequada.29 

 Os estabelecimentos devem apresentar instalações adequadas á separação dos presos 

definitivos e temporários, bem como dos primários e reincidentes. Os funcionários da 

administração da justiça criminal também devem ser recolhidos em dependência separada, 

evitando-se seu contato com os demais presos.30 

 Algumas pessoas têm direito à prisão cautelar especial, devendo permanecer afastados 

dos demais presos enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tal 

situação não pode caracterizar nenhuma outra regalia, tratando-se apenas de um espaço distinto 

dentro do próprio estabelecimento. A falta de prisão especial não autoriza, por si só, o benefício 

da prisão domiciliar, uma vez que o rol do Art.117, LEP31 é taxativo. Após o trânsito, não existe 

mais previsão especial, devendo o condenado ser recolhido no estabelecimento compatível com 

o regime de sua pena. 32 

    Os diversos estabelecimentos penais devem guardar características próprias. Seja qual 

for, porém, o tipo de estabelecimento, a moderna arquitetura penitenciária tem que ter 

preocupações mais amplas do que teve no passado, partindo do pressuposto de que as horas do 

preso vão ser repartidas entre o descanso, o trabalho, a educação, as atividades recreativas, 

religiosas ou esportivas, tal como estabelece a lei  quando trata  de assistência,  trabalho  e  do 

 

 

                                                 
28MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 257. 
29PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p. 111. 
30FARIA, Marcelo Uzeda de. Execução Penal, p. 95. 
31Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar 

de: 

I – condenado maior de setenta anos; 

II – condenado acometido de doença grave; 

III – condenada com filho menor ou deficiente físico mental; 

IV – condenada gestante. 
32FARIA, Marcelo Uzeda de. Execução Penal, p. 95. 
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 direito e deveres do preso. Dessa exigência legal resulta que devem os centros penitenciários 

conter os locais adequados para dormitórios individuais ou coletivos, enfermarias, escolas, 

bibliotecas, oficinas, instalações recreativas e esportivas, pátios, cozinhas, salas de refeição, etc. 

Por isso determina a lei que o estabelecimento penal, conforme sua natureza, deverá contar em 

suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, 

recreação e prática esportiva (Art. 83, caput da LEP)33. Não se trata apenas de norma destinada 

a desartificializar o cenário que ainda hoje transparece em muitos presídios, nos quais se 

conservam a arquitetura e o cheiro de antiguidades medievais”, como parece indicar a exposição 

de motivos, mas de um verdadeiro imperativo de ordem material para que se cumpram os 

propósitos externados pela lei de execução. Isso só é possível quando se possibilitam todas as 

atividades que devem ser desenvolvidas pelos presos e internados em locais a ela adequadas.34 

 Em respeito as presidiárias, dispõe o Art. 5o, L,35 da Constituição Federal que serão 

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação, devendo os estabelecimentos prisionais destinados a mulheres serem dotados de 

berçario, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo 

até os 6 (seis) meses de idade, o que assegura não só a saúde do filho, mas também permite a 

mãe o despertar de sentimentos e valores por ela muitas vezes desconhecidos até então, podendo 

influenciar positivamente sua ressocialização.36 

 Bem por isso, antes mesmo da vigência da atual Lei de Execução Penal, discorrendo 

sobre a reeducação das mulheres delinquentes, Henny Goulart já ensinava, com a inteligência 

de sempre, que o “[...]problema dos filhos menores deve ser considerado, facilitando-se o 

contato e permanência dos de tenra idade com as mães, com a necessidade de instalações de 

creches e seções especiais[...]”37 

 Mas não é só. O aleitamento materno é de fundamental importância para o 

desenvolvimento sadio da criança. O colostro, substância que aparece logo depois do parto, 

possui elementos que  protegem o bebê  contra  a  maioria  das doenças da  primeira  infância, 

 

 

                                                 
33O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, devera contar em suas dependências com áreas e serviços 

destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
34MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 261 e 262. 
35Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação. 
36MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 127. 
37GOULART, Henny. Penelogia I, p. 97. 
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 sendo, portanto, importante que o recém-nascido mame o colostro, mesmo que a mulher decida 

não amamentar por muito tempo.”38 

 Comentando o assunto, têm-se o seguinte ensinamento: Trata-se de inovação em termos 

humanos fundamentais garantir-se o direito as presidiárias de amamentar seus filhos. A 

destinação dessa previsão é dúplice, pois a mesmo tempo que garante à mãe o direito ao contato 

e amamentação com seu filho, garante a este o direito à alimentação natural, por meio  

aleitamento. Interessante raciocínio é feito por Wolgran Junqueira Ferreira ao analisar o 

presente inciso, pois afirma que como o item XLV do Art. 5o da Constituição Federal declara 

expressamente que a pena não passará do condenado, seria uma espécie de contágio da pena 

retirar do recém-nascido o direito ao aleitamento materno. Entendemos, porém, que apesar de 

importante, esse aspecto foi secundário na fixação desse preceito, que demonstra precipuamente 

o respeito do constituinte à dignidade humana, no que ela tem de mais sagrado: a maternidade.39 

 Os estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão possuir, exclusivamente, 

agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.40 

  

6  JUIZO DE EXECUÇÃO 

 

 Entende-se por atividade jurisdicional a que tem por objeto resolver um conflito jurídico 

de interesses, a fim de se verificar qual das pretensões em oposição é protegida pelo direito para 

ser coativamente realizada. Ao transitar em julgado a sentença condenatória em que impõe uma 

pena ou mesmo medida de segurança, ou uma decisão absolutória, em que se aplique esta última, 

surge entre o Estado e o ator do crime uma complexa relação jurídica, com direitos, expectativa 

de direitos e legítimos interesses de parte a parte e, com isso, a possibilidade da existência de 

conflitos que demandem a intervenção jurisdicional. Enquanto a sentença condenatória 

permanece intacta com relação ao fato delituoso, o mesmo não incorre com as sanções impostas 

na decisão. A mutabilidade da pena em decorrência de institutos, como o livramento 

condicional, o indulto, as conversões, etc., bem como a indeterminação própria da medida de 

segurança,  tornam  patente  que as  funções e atividades 

 

                                                 
38SANTOS, José Heitor dos. Aleitamento Materno nos presídios femininos, disponível na internet em: 

<http://www.noticiasforenses.com.br>. Acesso em 07 de outubro de 2018. 
39MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais, p. 244-245. 
40MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 128. 

http://www.noticiasforenses.com.br/
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 que se desenvolvem no processo de execução  não  podem  ficar  a  cargo  somente  de  órgãos 

administrativos. Ao contrário exigem a intervenção do poder jurisdicional  para a solução de 

conflitos, o que configura a jurisdicionalização da execução penal. Essas funções e atividades 

devem ser atribuídas ao Juiz, já que os interesses questionáveis do preso e da pessoa sujeita à 

medida de segurança referem-se a direitos individuais cuja tutela cabe ao Poder Judiciário. De 

um lado está o direito de punir do Estado e, de outro, os direitos e interesses dessas pessoas; no 

conflito que surgiu intervém o poder jurisdicional para dar a cada um o que é seu. Por isso, 

afirma-se na exposição de motivos da Lei de Execução Penal que a orientação estabelecida pelo 

projeto, ao demarcar as áreas de competência dos órgãos da execução, vem consagrar antigos 

esforços a fim de jurisdicionalizar, no que for possível, o Direito da Execução Penal.41 

 No sistema jurisdicional de execução da pena adotado pela Lei de Execução Penal 

vigente, o Juízo de Execução caracteriza-se, expressamente, como órgão da execução penal, o 

que é de extrema importância, na lógica do sistema e nas consequências dele advindas. Decorre 

da atual posição do Juízo diante da execução penal a própria natureza jurídica desta. Deixou a 

execução, absolutamente, de ser um procedimento administrativo com ingerências pontuais da 

jurisdição, para alcançar, sem sombra de dúvida a condição de processo jurisdicional.42   

 Exsurge clara a natureza jurisdicional do processo de execução, conforme decorre dos 

incisos que desfilam pelo Art. 66 da Lei de Execução Penal, 43  elencando vasto rol de 

competências do juiz da execução.  A  função específica do  Poder  Judiciário,  no  mecanismo 

 

 

 

                                                 
41MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, p. 65. 
42BENETI, Sidnei Agostinho. Execução Penal, p. 66. 
43Compete ao Juiz da Execução: I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o 

candidato; II – declarar extinta a punibilidade; III – decidir sobre: a) soma ou unificação das penas; b) 

progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) 

livramento condicional; f) incidentes de execução; IV – autorizar saídas temporárias; V – determinar: a) a 

forma de cumprimento de pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva 

de direitos e de mula em privativa de liberdade; c) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; 

e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da medida anterior; g) o 

cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese 

prevista no parágrafo 1o  do Art.86 desta lei; VI – zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 

segurança; VII – inspecionar, mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o 

adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII – interditar, 

no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 

infringência aos dispositivos desta lei; IX – compor e instalar o Conselho da Comunidade; X – emitir 

anualmente atestado de pena a cumprir. 
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estatal, é o exercício da jurisdição.  A  atividade  jurisdicional é a  mais importante de todas as 

atribuições judiciárias. O juiz existe como órgão do Estado para julgar.44 

     O Juízo de Execução compreende o Juiz, o Promotor e o defensor. A atividade 

executória é complexa e desenvolve-se em um tríciple plano: o jurisdicional, com decisões 

proferidas pelo Juiz; o administrativo, não só porque o próprio Juiz tem funções administrativas, 

mas também porque é por meio de órgãos administrativos que os presídios são administrados e 

no plano social, pois para o cumprimento e fiscalização de algumas penas, como as restritivas 

de direito, funciona o Conselho da Comunidade, como órgão fiscalizador das penas impostas.45 

 A efetiva transição do caráter administrativo do processo de execução penal para o 

jurisdicional consolidou-se com a Lei de Execução Penal. Impunha-se, de fato reconhecer que 

os incidentes que acompanham a história execucional só poderiam ser resolvidos com o garante 

da jurisdição, que assegurasse a justa solução dos conflitos entre o jus puniendi e o jus libertatis, 

que prosseguem mesmo na fase derradeira da atuação do sistema penal.46 

 O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento firmado no sentido de que a 

competência para a execução penal cabe ao Juízo do local da condenação, sendo deprecada ao 

Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da 

pena determinada, inexistindo deslocamento de competência.47 

 A execução penal competirá, assim, ao juízo indicado na lei local de organização 

judiciária e, na sua ausência, ao Juiz da sentença (Art. 65 da LEP).48 O Juízo de condenação 

continuará competente para a execução se não houver na comarca vara de execuções penais, 

indicada na lei de organização judiciária, a qual passará a ser competente para a execução da 

pena e medida de segurança. Desencadeia-se, portanto, a questão da competência executiva 

com a definitiva da condenação. Com efeito, a execução da pena inicia-se após o trânsito em 

julgado da sentença penal (art. 669, CPP)49 com  a  imediata  expedição da carta guia (art. 674, 

 

 

                                                 
44MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, p. 88-89. 
45PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p. 98. 
46PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p. 99. 
47FARIA, Marcelo Uzeda de. Execução Penal, p. 78. 
48A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local da organização judiciária e, na sua ausência, ao da 

sentença. 
49Só depois de passar em julgado, será exequível a sentença, salvo: I – quando condenatória, para o efeito de 

sujeitar o réu a prisão, ainda no caso do crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança; II – quando 

absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime a que a lei 

comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a oito anos. 
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CPP)50 e cópia da sentença e outras peças reputadas necessárias para a formação dos  autos   

de 

execução da pena. É importante mencionar que, julgado pelo Juiz competente o pedido de 

transferência do cumprimento da pena para outra comarca, os autos de execução serão 

remetidos ao juízo competente, com as devidas baixas.51 

 Não obstante, de acordo com a Resolução 557/2007 do Conselho da Justiça Federal52, 

que regulamenta os procedimentos de inclusão e de transferência de pessoas presas para as 

unidades do Sistema Penitenciário Federal, dispõe que cada Tribunal Regional Federal, no 

âmbito de sua jurisdição, deve designar o juiz competente para a execução penal nos 

estabelecimentos penais de segurança máxima. Em relação a competência, a resolução 

mencionada estabelece que, no caso de transferência de um preso condenado pela Justiça 

Estadual, se a condenação for definitiva, o Juiz estadual terá que declinar de sua competência 

em favor do Juiz federal encarregado da execução penal. No caso de condenados em caráter 

provisório, a transferência será feita por meio de carta precatória, ou seja, um pedido do juiz 

estadual para que o juiz federal exerça a custódia provisória do preso. Nesse caso, o Juiz 

estadual manterá a sua competência para o processo e para os respectivos incidentes de 

execução.53 

 

7 PROJETO DE LEI NO SENADO no 513/2013 

 

 O artigo 112 da Lei de Execução Penal54 é claro ao afirmar que a pena privativa de 

liberdade deverá ser executada de forma progressiva, isto é, do regime mais gravoso para o 

menos rigoroso. No entanto, devido à superlotação do sistema penitenciário brasileiro, bem 

como a falta de vagas em estabelecimentos correspondentes aos regimes mais brandos, muitos 

apenados acabam por permanecer no regime fechado por mais tempo do que deveriam. Desta 

forma, a negligência do Estado ao deixar de implantar as condições previstas na Lei  7.210/84 

                                                 
50Transitado em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu estiver preso, ou vier a ser 

preso, o Juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. 
51PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p.98. 
52Regulamenta os procedimentos de inclusão e de transferência de pessoas presas para unidades do Sistema 

Penitenciário Federal. 
53PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal, p.100. 
54A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o 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. 
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para os regimes semiaberto e aberto apenas contribui para o aumento da crise carcerária 

instalado no Brasil. Além disso, a permanência do executado  no  regime  fechado,  quando  já 

possui condições para a progressão de regime, fere o princípio constitucional fundamental da 

individualização da pena, previsto no Art. 5o, inciso XLVI55 da Constituição Federal. 56 

 A falta de estabelecimento adequado ao regime em que se encontra o executado não 

poderá representar um óbice ao seu direito de progressão de regime. Assim, o STF, ao julgar o 

Recurso Extraordinário 641.320/RS57, estabeleceu medidas alternativas à progressão prevista 

em lei, que possibilitam a efetiva progressão de regime do apenado: a)saída antecipada; 

b)liberdade eletronicamente monitorada e c) penas restritivas de direito e/ou estudo. O Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul corroborou tal entendimento. Portanto, em atenção ao princípio 

da dignidade da pessoa humana (Art. 1o , III, CF/88)58 e da individualização da pena (Art. 5o , 

XLVI, CF/88)59 , constitui direito do apenado a progressão de regime. Por conseguinte, a 

ineficácia do Estado em efetivar direitos consagrados em lei não deve representar um obstáculo 

à sua garantia, cabendo aos Tribunas a apresentação de medidas alternativas que atendam, de 

forma satisfatória aos anseios da sociedade.60 

 O Projeto de Lei do Senado 513/2013, que modifica a Lei de Execução Penal (LEP – 

Lei 7210/1984) estabelece mais de 200 alterações na lei. A LEP reúne normas para o 

cumprimento de sentenças e estabelece os direitos e os deveres dos condenados. As mudanças 

propostas  no  projeto têm  por  objetivo,  entre  outros,  evitar  a  superlotação  nos  presídios, 

 

 

                                                 
55A 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. 
56Disponivel em http://www.canalciênciascriminais.com.br. Acessado em 08 de outubro de 2018. 
57 AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA ADEQUADA EM CASA PRISIONAL 

COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO. OCUPAÇÃO LÍCITA. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA AO 

PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A possibilidade de cumprimento da pena em 

prisão domiciliar, mediante condições, quando inexistente vaga em estabelecimento prisional compatível com 

o regime semiaberto, é questão pacificada na jurisprudência. Precedentes desta Câmara e dos Tribunais 

Superiores. 2. Adequação do entendimento da Câmara às diretrizes postas pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 641.320/RS, com repercussão geral, em 11.05.2016. 

Impossibilidade de manutenção do apenado em situação mais gravosa, em razão da proibição de excesso na 

execução da pena, e também do simples recolhimento domiciliar desprovido de condições e de fscalização,em 

razão da proibição de insuficiência na execução da pena. Adequação da inclusão do sistema de monitoramento 

eletrônico. Entendimento que vai realinhando conforma as diretrizes sugeridas pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 641.320/RS, com repercussão geral, em 11.05.2016. 
58A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamento: III – a dignidade da pessoa humana. 
59Al ei regulará a individualização da pena. 
60Disponível em <htpp://www.canalciênciascriminais.com.br.> Acesso em 08 de outubro de 2018. 
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melhorar o atendimento aos presos e promover a inserção dos ex-detentos no mercado de 

trabalho. O  projeto é  fruto do  trabalho de  uma comissão  especial de  juristas que  atuou no 

Senado em 2013, presidida pelo Ministro Sidnei Agostinho Beneti, do Superior Tribunal de 

Justiça. A relatora desta comissão, procuradora Maria Tereza Uille Gomes, foi indicada ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e teve seu nome aprovado pela CCJ. Maria Tereza 

defendeu a aprovação do PLS 513/2013, que determina, entre outras mudanças, que as celas 

acomodem, no máximo, oito detentos. Toda vez que o estabelecimento penal atingir a 

capacidade máxima, deve ser realizado mutirão para verificar a situação dos presos e eventuais 

liberações.61 

 Se ainda assim, a lotação não for normalizada, o detento que estiver mais próximo de 

cumprir a pena terá a liberdade antecipada. O projeto institui também a progressão automática 

de regime para presos com bom comportamento que tiverem cumprido ao menos 1/6 da pena 

no regime anterior. 62Essa é uma solução dramática. Liberar antecipadamente condenados é 

algo previsivelmente impopular. Além disso, a defesa da vida e do patrimônio é a mais 

fundamental finalidade do Estado. O direito penal serve para promover a segurança. A 

imposição de penas é seu instrumento. Penas são cominadas e aplicadas para serem cumpridas. 

A própria utilidade do Estado é posta em xeque se o sistema penal não funciona. De qualquer 

forma, o Legislativo da União é o Poder em melhor posição para planejar e adotar uma solução 

para o problema. Se assim não fizer, os paliativos vindos do Judiciário pouco ou nada 

melhorarão a situação prisional. A adoção do princípio do numerus clausus não é a única 

alternativa, mas outras soluções efetivas também serão dramáticas. É fundamental que o 

parlamento debata e adote medida com potencial de reduzir a superlotação carcerária, sem 

descuidar da segurança pública. E é fundamental que o faça logo, cortando o ciclo de 

desrespeito de direitos mínimos dos apenados.63 

 O projeto busca ainda maior integração entre órgãos estaduais e federais, para melhorar 

a atenção aos detentos e favorecer sua ressocialização. Entre as medidas nesse sentido está a 

ampliação do trabalho das secretarias estaduais de saúde e de assistência social nos presídios, 

além da representação de cada estado no conselho nacional que traça a política do setor. O texto 

estabelece  ainda  incentivos  fiscais  para  empresas  que  contratem   egressos  do 

 

                                                 
61Disponível em: <htpp://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
62Disponível em: <htpp://www.jota.info/opinião e análise.com.br.>Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
63Disponível em:< htpp://www.jota.info/opinião e análise.com.br.>Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
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sistema prisional, mas remete a regulamento a definição de regras para efetivar a medida.64 

 Principal proposta de revisão e atualização da Lei de Execução Penal (LEP) em trâmite 

no Congresso Nacional, o Projeto de Lei no Senado (PLS) 513/2003 traz uma série de 

dispositivos que pretendem enfrentar o problema de superlotação dos presídios brasileiros, 

apontada como causa principal de rebeliões e violações de direitos humanos. A humanização 

da sanção penal, a garantia dos direitos fundamentais do condenado, a busca da ressocialização 

do sentenciado e a informatização e desburocratização dos procedimentos relativos à execução 

penal, são alguns dos princípios que nortearam o projeto. Esses mesmos princípios já integram 

diversas ações desencadeadas a partir da gestão do ministro Ricardo Lewandowski na 

presidência no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em projetos como o Sistema de Execução 

Penal Unificado, Audiência de Custódia e o Cidadania dos Presídios.65 

 Uma das propostas mais polêmicas é a vedação, contida no Art. 114-A,66 à  acomodação 

de presos nos estabelecimentos penais em número superior à capacidade. Atingindo o limite da 

ocupação, diz a proposta, caberá ao Juízo da Execução realizar mutirão carcerário no 

estabelecimento. Caso o número de presos esteja além da capacidade, a concessão de benefícios 

aos presos que estejam mais próximos de atingir o requisito temporal para progressão de pena 

poderá ser antecipada, a fim de adequar a lotação aos limites legais. A expressão dessa regra 

encontra no projeto Cidadania nos Presídios a configuração como “princípio da capacidade 

prisional taxativa”. De acordo com o projeto, o limite de cada estabelecimento será determinado 

pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.67 

 A progressão antecipada do regime quando o condenado estiver em presídio superlotado 

passa a fazer parte, inclusive do rol de direitos dos presos. Segundo o último levantamento do 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado no final de junho pelo 

Ministério da Justiça, dois terços dos estabelecimentos penais do País custodiam um número de 

presos acima de sua capacidade.68 

 Alinhado a proposta da LEP, o CNJ está desenvolvendo o  Sistema de  Execução Penal 

Unificado (SEEU), que tem como objetivo permitir uma gestão  mais  eficiente  da  tramitação  

                                                 
64Disponível em: htpp://www.jusbrasil.com.br. Acesso em 08 de outubro de 2018 
65Disponível em: htpp://www.cnj.jus.br. Acesso em 08 de outubro de 2018 
66É vedada a acomodação de presos nos estabelecimentos penais em número superior à sua capacidade. 

Par. 1o – Sempre que atingido o limite será realizado mutirão carcerário pela Corregedoria respectiva. 

Par. 2o – Havendo preso além da capacidade do estabelecimento o Juízo de Execução deverá antecipar a 

concessão de benefícios aos presos cujo requisito temporal esteja mais próximo. 
67Disponível em: <htpp://www.cnj.jus.br. >Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
68Disponível em: <htpp://www.cnj.jus.br. >Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
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dos  processos  de  execução  penal. Trata-se  de  um  sistema  que  será  disponibilizado 

gratuitamente a todos os tribunais do País, e procura controlar melhor os prazos dos benefícios 

dos sentenciados ao longo do cumprimento da pena. O projeto terá como plataforma de trabalho 

o processo de execução penal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), 

admitido como um dos mais completos e eficientes do País,  permitirá que o Juiz seja avisado 

automaticamente dos benefícios que estão vencendo ou estão por vencer, administrando de 

maneira mais efetiva a execução das rotinas e os fluxos de trabalhos no cartório e o movimento 

processal na vara, a partir de um terminal de computador. Outras duas mudanças previstas no 

PLS 513/2013 e que são direcionadas á humanização da pena é a garantia dos direitos 

fundamentais dos presos que são a proibição da permanência dos não condenados (provisórios) 

em penitenciárias e a fixação do prazo de quatro anos para a extinção das carceragens em 

delegacias de polícia.69 

 No Art. 41 tem-se a alteração em alguns incisos. No inciso I, a previsão atual da Lei de 

Execução Penal é a de que é direito do preso “alimentação suficiente e vestuário”, o PLS 

suprime a expressão “suficiente”. No inciso X abrange-se a possibilidade de visita íntima para 

o “convivente assim declarado”. Já o inciso XV proposto pela PLS traz uma inovação necessária 

e adequada à nova realidade. Atualmente a Lei de Execução Penal prevê a comunicação do 

preso com o mundo exterior basicamente mediante correspondência escrita. O PLS prevê ainda 

a possibilidade do uso de outros meios, tal como internet, e expressamente de telefone público, 

devidamente monitorado pela autoridade competente, o que, acredita-se pode servir, segundo a 

exposição de motivos do PLS, para desarticular facções.70 

 No inciso XVI temos hoje a exigência de emissão anual de atestado de pena a cumprir, 

o que o PLS suprime, exigindo sua emissão atualizada com, no mínimo as datas de cumprimento 

de pena, de progressão de regime e livramento condicional, sob pena de responsabilidade da 

autoridade competente. Foram incluídos os incisos XVII, XVIII, XIX. XX, XXI, XXII, XXIII71,  

                                                 
69Disponível em: htpp://www.cnj.jus.br. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 

 
70Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Federal/Coordenação Nacional de Acompanhamento do Sistema 

Carcerário Brasileiro (COASC). 
71XVII – matrícula e frequência em atividades escolares e qualificação profissional; 

 XVIII – visita íntima de cônjuge ou convivente declarado; 

 XIX – inclusão no cadastro de benefícios assegurados pela Lei Orgânica de Assistência Social quando 

preenchidos os requisitos legais; 

 XX – inclusão no cadastro do Sistema Único de Saúde; 

 XXI – acesso às informações sobre previsão de alcance de benefícios e previsão de término de pena; 

 XXII – obter progressão antecipada de regime quando estiver em presídio superlotado; 
 XXIII – a pena será cumprida , preferencialmente, próximo ao local de residência do condenado. 
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que instituem como direito do preso:  a  matrícula  e  frequência  em atividades escolares e 

qualificação profissional; visita íntima do cônjuge ou convivente; inclusão no cadastro de 

benefícios assegurados pela Lei Orgânica de Assistência Social, quando preenchidos os 

requisitos legais; inclusão no cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS; acesso às informações 

sobre previsão de alcance de benefícios e previsão de término de pena; obter progressão 

antecipada de regime quando estiver em presídio superlotado; o cumprimento da pena, 

preferencialmente, próximo ao local da residência. 72 

 A medida possibilita, conforme descrito no inciso XXII, como direito do preso, a 

progressão antecipada de regime no caso de presídio superlotado. O projeto é derivado de uma 

comissão de juristas criada pelo Senado para debater o tema. A comissão trabalhou pautada em 

seis eixos: 

1. Humanização da sanção penal; 

2. Efetividade do cumprimento da sanção penal; 

3. Ressocialização do sentenciado; 

4. Desburocratização de procedimentos; 

5. Informatização; 

6. Previsibilidade da execução penal. 

 Entre os objetivos do projeto está a tentativa de desinchar o sistema penitenciário no 

País. Para o relator da proposta, senador Antonio Anastasia, o atual sistema carcerário não está 

estruturado para cumprir a sua missão legal: ressocializar. Trata-se de um sistema atual voltado 

para o encarceramento e para a contenção antecipada de pessoas, sem julgamento definitivo. 

Como resultado, cria-se um ambiente propício para as revoltas e rebeliões, justificou o 

Senador.73   

  

8 REFLEXOS SOCIAIS 

 

 Desde há muitos anos, as condições do sistema prisional brasileiro são das piores 

constatadas no mundo contemporâneo, o que vem ensejando a realização rotineira de mutirões 
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Carcerário Brasileiro (COASC). 
73Disponível em: < http://g1.globo.com/política/noticia/senado>. Acesso em: 09 de outubro de 2018. 
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carcerários. O propósito desses eventos é identificar presos que, conquanto houvessem de estar 

soltos, ainda são mantidos segregados, providenciando-se a correção  da  ilegalidade que 

contribuiu profundamente para a superlotação carcerária. Este contexto revelou a rotineira 

existência de prisões indevidas, o que ensejou a adoção pela proposta de Lei de Execução Penal 

em trâmite no Senado, de inúmeras medidas tendentes a por fim na superpopulação carcerária. 

Se aprovada como concebida, a proposta em trâmite no Senado repercutirá na soltura de mais 

de 200 mil presos. A principal destas medidas consiste na determinação de que, acaso recolhido 

em estabelecimento prisional superlotado, o preso fará jus à antecipação de sua progressão de 

regime, o que lhe permitirá obter a liberdade antes do prazo fixado na lei.74 

 Diante desse cenário, verificamos que a progressão de regime tem íntima relação não 

somente com a reincidência, mas com a eficácia do sistema prisional brasileiro. Nesta relação, 

ainda vemos espaço para que haja a discussão política de como recuperar o falido sistema 

carcerário brasileiro, direcionar os investimentos em novos presídios ou reforma dos já 

existentes. O que fica claro, é que, pela absoluta desumanidade dos presídios brasileiros, o 

Poder Público preferiu tutelar o retorno antecipado do condenado menos perigoso do que recriar 

todo o sistema prisional. Isto gera, de fato, o retorno precoce de pessoas que cometeram crimes, 

aqui se incluindo agora, aqueles que cometeram crimes graves, ao convívio social, com os 

mesmos requisitos legais que os menos afortunados que cometeram crimes de menor 

repercussão na sociedade.75 

 Esse retorno precoce, aliado ao preconceito que a sociedade brasileira tem pelo ex-

condenado, novamente marginaliza aquele que sai da cadeia em busca de um recomeço. Hoje, 

é bem mais fácil ele voltar para o crime, agora muito mais preparado para isso, do que para o 

mercado de trabalho. Trata-se de uma análise do fato de que o ex-detento, ao sair da cadeia 

recebe muito mais propostas de prática de crimes do que propostas de emprego. Na verdade, 

deveria haver uma conscientização partindo do Poder Público, de que a população aceitasse 

melhor o ex-detento, evidentemente que assistido pelo Estado.76 

 Para alguns estudiosos, a nova lei tem por objetivo combater  uma  série de  problemas 

 

                                                 
74ALFONSIN, Ricardo. Progressão Antecipada e Sistema Carcerário. Disponível em: 
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75ALMEIDA, Marcelo Mazella de . Aspectos Sociais, Psicológicos e Morais da Progressão de Regime. 
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Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br>. Acesso em: 10 de outubro de 2018. 
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estruturais do sistema carcerário, como excesso de presos provisórios e falta de vagas para 

cumprimento dos diversos regimes de pena, a superlotação nos  estabelecimentos  prisionais e 

o desvio da finalidade de execução da pena. Outro objetivo é esvaziar o falido sistema prisional 

em face da incompetência do governo em criar meio de recolher presos nocivos aos interesses 

da sociedade e atender a determinações das Nações Unidas em diminuir a população carcerária. 

As principais modificações se referem a determinação de se realizar mutirões para avaliar 

situação dos presos recolhidos sempre que um estabelecimento penal atingir sua capacidade 

máxima. Após essas visitas de averiguação, se a lotação não for normalizada deverá ser 

antecipada a liberdade dos detentos mais próximos do cumprimento da pena.77 

 Não seria despropositado, ainda, examinar a conveniência da medida face aos altos 

índices de reincidência criminal no País, os quais, por diretamente proporcionais à eficiência 

do processo de ressocialização e, ao menos em tese, ao tempo do encarceramento, tenderiam a 

crescer no caso de aprovação da previsão de antecipação da progressão de regime, repercutindo 

novas prisões e nova lotação excedente.78 

 

 

9 CONCLUSÃO 

 

 Frente ao exposto no presente trabalho, importa esclarecer que o Projeto de Lei do 

Senado no 513/2013 tem como principal objetivo a diminuição da população carcerária em todo 

o País, uma vez que ao final deste ano o número de presos ultrapassará a casa dos 800.000 

(oitocentos mil), muito além da capacidade estrutural atual. Muito mais prático e menos oneroso 

o governo sugere tal medida para a solução do problema sem se preocupar com as 

consequências que delas possam resultar. 

 O Brasil vive um caos no sistema penal de longa data, a qual precisa urgente de 

implementações com investimentos a curto e médio prazo. O sistema brasileiro de persecução 

criminal é frágil e não consegue proteger eficazmente a sociedade. A solução urgente demanda 

o engajamento imediato e responsável de todos os poderes do País. O Poder Legislativo precisa 

assumir o seu compromisso com a sociedade, reformando leis penais, processuais penais e de  
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execução penal. O  Poder  Executivo precisa investir na construção de mais Penitenciárias e na 

educação das crianças e adolescentes para que no futuro a sociedade conviva com menos 

infratores. 

 Neste sentido, frente a inércia do Poder Executivo, o Legislativo busca uma solução que 

nos parece um tanto quanto arriscada quando se antecipa a progressão de regime de presos 

perigosos, que poderão voltar a cometer novos crimes ao retornarem para o convívio da 

sociedade. Como regra pode-se concluir que a progressão antecipada do regime, representa ao 

criminoso uma possibilidade de ficar menos tempo encarcerado, sendo que ao cumprir pequena 

parte da pena e ostentar bom comportamento estará habilitado a retornar ao convívio social. 

 A reincidência, certamente se tornará comum, pois além de fatores sociais e psicológicos 

envolvidos, o Estado não terá capacidade de acompanhar estas pessoas que voltam para as ruas 

de maneira precoce. Não adianta o Estado buscar a ressocialização do ex-detento dando-lhe 

uma liberdade precoce, pois precisaria de um tratamento para sua recuperação. Por fim, como 

consequência  em médio e longo prazo, percebemos os frutos que vêm sendo plantado a décadas, 

que é o aumento da criminalidade impulsionado pelas múltiplas infrações cometidas por 

reincidentes.   

 

10  REFERÊNCIAS 

 

ALFONSIN, Ricardo. Progressão Antecipada e Sistema Carcerário. Disponível em: 

<http://www.alfonsin.com.br>. Acesso em: 10 de outubro de 2018. 

 

ALMEIDA, Marcelo Mazella de. Aspectos Sociais, Psicológicos e Morais da Progressão de 

Regime. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br>. Acesso em: 10 de outubro de 

2018. 

 

BENETI, Sidnei Agostinho. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 1996. 

 

BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 2o ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

CAPEZ, Fernando. Execução Penal Simplificado. 15o ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

FARIA, Marcelo Uzeda de. Execução Penal. 3o ed. Rio de Janeiro:  JusPODIUM, 2014. 

 

GOULART, Henry. Penologia I. São Paulo: Brasileira de Direito, 1975. 

 

MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 12o ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo:  Atlas,1998. 

http://www.alfonsin.com.br/
http://www.conteudojuridico.com.br/


     27 

SANTOS, José Heitor dos. Aleitamento Materno nos Presídios Femininos. Disponível em: 

<http://www.noticiasforenses.com.br>. Acesso em: 07 de outubro de 2018. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10o ed. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, 2013. 

 

MIRABETE, Julio Fabrini. Execução Penal – Comentários a Lei 7.210 de 11/07/84: 12o ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – Conselho Federal. Relatório sobre o Projeto 

de Lei do Senado da República de no  513/2013 que altera a Lei de Execução Penal no  

7210/84. Disponível em: <http://www.oab.org.br>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 

 

PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal. 2o ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. 

 

PROGRESSÃO DE REGIME E AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. 

Disponível em: <http://www.canalcienciascriminais.com.br>. Acesso em: 08 de outubro de 

2018. 

 

REVISÃO DA LEP REFORÇA AÇÕES DO CNJ PARA FIM DE SUPERLOTAÇÃO DE 

PRESÍDIOS. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 

 

 

SENADO APROVA REFORMA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL; PROJETO VAI A 

CÂMARA. Disponível em: <http://www.g1.globo.com/política/notícia/senado>. Acesso em: 

09 de outubro de 2018. 

 

UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO URGENTE PARA A CRISE DE EXECUÇÃO PENAL  

NO BRASIL. Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 08 de outubro de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticiasforenses.com.br/
http://www.oab.org.br/
http://www.canalcienciascriminais.com.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.g1.globo.com/política/notícia/senado
http://www.jusbrasil.com.br/

