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RESUMO 
 

 

Progressão de regime aos condenados pela prática dos crimes hediondos e a 

eles assemelhados e qual o lapso temporal a ser imposto para o cumprimento da pena no caso 

concreto, em caso de progressão. A lei 8.072/90, expressamente, vedava tal benefício, face a 

natureza hedionda do delito cometido. Entretanto, quando do julgamento do Habeas Corpus nº. 

82959/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de tal 

dispositivo, fundamentando-se, basicamente, em dois princípios constitucionais, quais sejam a 

isonomia e individualização da pena. Ademais, com o advento da Lei 11.464/07, de 29 de março 

de 2007, restou expressamente admitida a possibilidade de progressão de regime aos condenados 

pelas figuras típicas hediondas. Assim, o benefício da progressão, que vinha sendo concedido aos 

condenados por crimes hediondos em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do § 1º, 

do art. 2º, da Lei 8.072/90, passa agora a incidir sobre aquelas situações sob novo fundamento, 

uma vez que expressamente previsto na Lei 11.464/07. Nesse contexto, a Lei ao dispor sobre o 

requisito objetivo-temporal para a progressão de regime, estabeleceu frações de pena (2/5 e 3/5) 

mais gravosas aos apenados que aquela prevista no artigo 112 da lei de Execução Penal (1/6). 

Logo, claro está, que os novos lapsos temporais introduzidos pela nova lei 11.464/07, para a 

progressão de regime, somente poderão ser aplicados aos fatos posteriores à sua vigência, sob 

pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, elencado no art. 5º, 

inc. XL, da Constituição Federal. 

 
 
Palavras-Chave: PROGRESSÃO DE REGIME; CRIMES HEDIONDOS; FINALIDADES DA 
PENA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÀO 07 

Capitulo I  09 

1 - Sistemas Prisionais  09 

2 -  Teoria Absoluta 10 

2.1 - KANT  - Retribuição Moral 11 

2.2 – Retribuição Jurídica  11 

2.3 – Teorias Relativas 12 

 3 – Prevenção Geral – Prevenção Negativa 12 

3.1 – Exposição e Analise 12 

4 – Teoria da Prevenção Geral 13 

4.1 – Positiva ou Integradora 13 

Capítulo II  14 

5 – Progressão de Regime 14 

5.1 – Requisito Temporal 16 

5.2 – Mérito do Condenado 19 

5.3 – Execução e Requisição dos Exames Criminológicos 20 

5.4 – Agravo na Execução  23 

5.5 – Progressão e Falta Grave  24 

5.6 – Benefícios que podem ser pleiteados em regime Semi Aberto 26 

5.6.1 – Da saída temporária 26 

5.6.2 – Visita Periódica ao Lar ou Visita Periódica a Família (VPL) 27 

5.6.3 – Freqüência a Curso Supletivo Profissionalizante 28 

5.6.4 – Trabalho Extra – Muros  29 

5.7 – Progressão para o Regime Aberto 30 

6 – Lei 8.072/90 – Dos Crimes Hediondos (anterior a 2007) 31 

7 – Capítulo III 40 

7.1 – Princípio da Irretroatividade da Lei penal mais gravosa 41 

Conclusão  45 

Referencias Bibliográficas  



7 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa trazer a discussão em torno da possibilidade da progressão de regime 

aos condenados por crimes hediondos. 

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei de Execuções Penais e estabelece 

que a pena privativa de liberdade seja executada de forma progressiva com a transferência para 

um regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. O direito de usufruir desse benefício 

estava sendo proibindo aos condenados em crimes hediondos e equiparados por conta do § 1º do 

art. 2º da Lei 8.072/90. Assim, necessária a discussão em torno da constitucionalidade ou não do 

referido artigo. 

 

Esse tema é relevante porque é inerente aos direitos humanos dos condenados e o objetivo 

do presente trabalho é discutir a progressão de regime. 

 

Para tanto, necessário o estudo, em um primeiro momento, sobre o histórico da Lei de 

Execuções Penais, a função da pena em nosso ordenamento jurídico e, como surgiu, entre nós, o 

instituto dos regimes – fechado, semi-aberto e aberto, no cumprimento da pena privativa de 

liberdade bem como, a pesquisa sobre os princípios constitucionais. 

 

No segundo capítulo de nosso trabalho, falaremos sobre o art. 112 da Lei de Execuções 

penais e de seus requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do direito; do recurso 

em sede de execução, bem como os benefícios a serem adquiridos com a progressão de regime 

para o semi-aberto.  

 

Posteriormente, serão estudadas as questões relacionadas à edição da Lei 8.072/90, que 

provocou enorme alvoroço entre os cientistas penais, bem como, nos Tribunais de todo o país. 

Dentre outros, o princípio da individualização da pena. 



8 

Contudo, a questão assumiu novos contornos diante da decisão plenária do Supremo 

Tribunal Federal nos autos do HC 82.959-7 (Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 23/02/2006), que, 

por maioria, declarou a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90. 

 

Os métodos que levam ao enfrentamento da questão, como leitura de livros, 

jurisprudências, artigos publicados em páginas eletrônicas, com o intuito de obter uma resposta, 

são essenciais para a coleta de dados, objetivando trazer à tona mais uma discussão para o mundo 

jurídico. 

 

 Diante da polêmica doutrinária e jurisprudencial que se situa a matéria em comento, deve 

ficar demonstrado que a abordagem do assunto é para o propósito de que operador do Direito 

tenha a função de interpretar a lei da melhor maneira possível e diante da sua 

inconstitucionalidade, extrair os melhores pontos, visto que uma lei deve ser interpretada à luz da 

Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

Agora, para além de todas as ponderações feitas pelos doutrinadores e os Tribunais, com a 

edição da Lei 11.464/07, que entrou em vigor em 29 de março de 2007, o legislador admitiu a 

progressão de regime para os delitos hediondos e aqueles a eles equiparados. 
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Capítulo I 

 

 

1. Sistemas Prisionais 

 

 

Ao longo da história observamos que o sistema prisional a cada dia vem evoluindo de 

acordo com as necessidades da sociedade. 

 

 Antigamente as penas tinham naturezas aflitivas ou seja, eram totalmente diferentes de 

nosso sistema na atualidade, o condenado pagava com seu próprio corpo por seus delitos, sendo 

açoitado, esquartejado, torturado, crucificado, enfim, todo o tipo de crueldade eram aplicadas 

sobre aqueles que não seguiam as leis. 

 

 A privação da liberdade tem sido um avanço na história das penas considerando a 

crueldade que a precedeu.. 

 

 Segundo nos informa Manoel Pedro Pimentel à pena de prisão teve sua origem na Idade 

Média, nos mosteiros impostas aos monges e cléricos faltosos, fazendo com que se recolhessem 

em suas celas em silêncio à meditação para que se arrependessem da falta cometida, 

reconciliando-se assim com deus.    

 Os sistemas prisionais tiveram sua origem no século XVIII, e teve como preleciona César 

Roberto Bitencorut.  

 

 “O sistema progressivo surgiu na Inglaterra, sendo posteriormente adotado pela Irlanda. O 

mesmo, surgiu no início do século XIX, Alexander Maconochie, capitão da Marinha Real, 

impressionou-se com o tratamento que era desumano destinado aos presos degredados para a 

Austrália, este resolveu mudar o sistema prisional. 
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Como diretor de um presídio do condado de Narwich, Na ilha de Norfolk, 

na Austrália, Maconochie cria um sistema progressivo de cumprimento 

das penas, a ser realizados em três etapas ou estágios. 

1º PERÍODO DE PROVAS – O interno era mantido totalmente isolado, 

exemplo este do sistema Pensilvânico. 

 

2º PROGRESSÃO AO PRIMEIRO ESTÁGIO – Ao interno era permitido 

o trabalho comum em silêncio absoluto, exemplo este do sistema 

Auburnista, bem como o isolamento noturno. 

 

Passando-se assim algum tempo o interno era gratificado com um 

benefício chamado Public Work – Houses, com vantagens maiores dando 

origem assim ao:  

 

3º LIVRAMENTO CONDICIONAL”.1 

 

2. Teoria Absoluta 

 

 

  As teorias absolutas ou finalidades da pena, recebem tal denominação por verem, embora 

sob perspectivas destintas e sob uma também distinta argumentação, a pena como realização da 

justiça, quer como expiação de um mal ou índole destinta, se justifica pela verificação do fato 

criminoso, cuja punição se impõe categoricamente; independendo, pois de considerações finais. 

 

   Entende-se que as possíveis finalidades da pena nada têm a ver com a sua natureza, com a 

sua ratio essendi.  

 

                                                           
1 GRECO, Rogério. Sistemas Prisionais e Teoria da Pena: Parte Geral 
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 Portanto, não respondem, tais teorias, à indagação “para que” punir, mas sim “qual a sua 

essência” ou “natureza”. Para essas teorias, pois, é só legitima a pena justa ainda que não seja útil 

embora injusta, carecerá, igualmente de legitimidade.  

 

  Não se pretende estabelecer aquilo que é de direito, ao qual qualquer legislação deve 

adequar-se para poder ser considerado como justa. 

 

2.1. KANT – Retribuição Moral 

 

 

“Para KANT a pena atende a uma necessidade absoluta de justiça, a pena 

basta a si mesma como realização da justiça, pois as penas são, em um 

mundo regido por princípios morais (por Deus), categoricamente 

necessárias”. 2 

  

 Ainda que nenhuma vantagem possa ressaltar da cominação ou aplicação 

da pena, quer em favor da comunidade ou da vítima, quer em favor do 

condenado, cumprirá sempre em favor de quem comete um crime, porque 

é preferível, disse KANT, que morra um homem a perder todo um povo, 

pois se despreza a justiça, já não terá sentido a vida dos homens sobre a 

terra. Portanto sentenciou “ainda que uma sociedade se dissolver por 

consenso de todos os seus membros (assim por exemplo, um povo que 

habitasse uma ilha, decidisse separar-se e dispersar-se pelo mundo), o 

ultimo assassino deveria ser executado”.3  

 

. 

2.2. Retribuição Jurídica 

 

                                                           
2 QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do Direito Penal: Finalidades da Pena, Teorias absolutas capitulo I. 
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  Observaremos que o delito é um ato violento que atinge o direito, a pena é uma violência 

que anula aquele delito, assim é a negação da negação do direito representada pelo delito. A pena 

nada mais é do que a restauração positiva do direito. 

 

  Essa seqüência, negação – negação, é absoluta já que o direito há de ser necessariamente 

sempre direito, o que se argumenta, pois, não é a utilidade da pena, mas somente a idéia do 

direito convertido em conceito.  

 

  Não se tem em vista ainda sua posição dentro do sistema global de controle social, 

perdendo-se de vista que ela representa apenas a ponta do ice berg do aparato repressivo, tendo 

por isso um pequeno papel, secundário, nas sociedades modernas.  

 

2.3. Teorias Relativas 

 

 

 Opostas as absolutas, estas são teorias finalistas, vêem as penas não com um fim em si 

mesmo, mas como um meio a serviço de determinados fins, fazendo desta utilitariamente.  

 

 3. Prevenção Geral – Prevenção Negativa 

 

 3.1. Exposição e Análise  

 

 

A norma tem por objetivo a intimidação geral, por meio da anulação do impulso da 

sensualidade, móvel, a seu ver, de todas as ações delituosas. 

 Sua teoria não está isenta de críticas. 

 

 

                                                                                                                                                                                            
3 GRECO, Rogério. Siatemas Prisionais e teroria da Pena: Parte Geral. 
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4.Teoria da Prevenção Geral 

 

4.1 Positiva ou Integradora 

 

 Aqueles que defendem a Prevenção Integradora ou Positiva, têm o 

propósito de infundir, na consciência geral, a necessidade de respeito a 

determinados valores, executando a fidelidade ao direito; promovendo em 

última análise, a integração social.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do Direito Penal: Finalidades da Pena, Teorias relativas capitulo II. 
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CAPITULO II 

 

5. Progressão de Regime 

 

 

De acordo com o artigo 112, caput, da Lei de Execuções Penais a pena privativa de 

liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, 

a ser determinada pelo juiz da execução , quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 

pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado por atestado 

emitido pelo diretor do estabelecimento. 

 

Com a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, os condenados pela prática de crimes 

considerados hediondos deverão cumprir dois quintos da pena se primário ou três quintos se 

reincidente. Tal assunto será discutido no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

Conforme a redação do parágrafo 1°, introduzido pela Lei 10792, de 1° de dezembro de 

2003, a decisão de conceder ou negar a progressão será sempre motivada e precedida da 

manifestação do Ministério Público e do defensor, respeitando o princípio do contraditório e 

ampla defesa.  

 

Ao Ministério Público incumbe a fiscalização da execução da pena, oficiando no processo 

executivo e nos incidentes da execução. A não manifestação do Parquet antes da apreciação do 

pedido de progressão de regime pelo juízo da execução enseja nulidade absoluta do decisum. 

 

À Defensoria Pública cumpre o dever constitucional do Estado de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas 

destes serviços. A assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes é direito e garantia 

fundamental de cidadania, inserido no art. 5° da Constituição da República, inciso LXXIV. 
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No âmbito do devido processo legal, sempre se exigiu a manifestação do Ministério 

Público e da defesa para a legalidade do processo de execução, respeitando-se então o princípio 

do contraditório. 

 

O sistema progressivo adotado pela Lei de Execução Penal determina a mudança de 

regime, passando o condenado do mais severo para o menos severo, quando demonstra condições 

de adaptação ao mais suave. Através deste diploma legal, o legislador ordinário estabeleceu uma 

política penitenciária para o cumprimento das penas impostas aos condenados, tendo por base, 

fundamentalmente, a sistema progressivo na execução da pena imposta. 

 

Isso implica dizer que o condenado que satisfazer os requisitos objetivo e subjetivo 

poderá progredir de regime até alcançar a liberdade de forma restrita no regime aberto (regime 

albergue ou prisão albergue) antes de consegui-la através do instituto do livramento condicional 

ou, até, eventualmente, mediante indulto presidencial. Assim, o apenado terá de volta sua 

liberdade de locomoção durante o dia, devendo para isso cumprir algumas condições especiais 

impostas pelo juiz da execução, tais como: estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de 

fazê-lo imediatamente e apresentar indícios de que irá ajustar-se ao novo regime5. 

 

A liberdade de locomoção encontra-se ainda de forma restrita, pois apesar de estar fora do 

estabelecimento e sem vigilância, deverá o apenado trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante a noite e nos dias de folga. Se não cumprir 

tais condições, poderá perder sua liberdade alcançada através do sistema progressivo de 

cumprimento de pena, dificultando, portanto, sua reinserção à sociedade. 

 

Segundo Mirabete: 

 

 “A progressão não é um direito do condenado por ter cumprido parte da 

pena no regime mais severo, mas depende principalmente de seu mérito e, 

                                                           
5 No art. 115 da Lei de Execuções Penais. 
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além disso, no caso da prisão albergue, da compatibilidade com o regime, 

ou seja, da aptidão psicológica, da adequação temperamental e do senso 

de responsabilidade e autodisciplina” 6 

 

 

5.1 – Requisito Temporal 

 

 

 Em primeiro lugar, portanto, deve o condenado, para obter a progressão, ter cumprido um 

sexto da pena ou do total das penas que lhe foram impostas, no regime inicial.  

 

Segundo Mirabete:  

 

 “É pacífico na jurisprudência7 que para o cálculo desse lapso temporal 

tenha-se a soma das penas impostas ao condenado, não se prestando a tal 

o limite de trinta anos obtido pela unificação de pena nos termos do art. 

75 do Código Penal".8 

 

Mais expressamente dispõe a lei que, sobrevindo condenação no curso da execução, 

somar-se à pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime9. A 

determinação do regime, nessa hipótese, funda-se na soma da pena superveniente com o restante 

da pena anterior. Conseqüentemente, a fração necessária para fins de progressão de regime será 

calculada pela soma das duas condenações. 

 

                                                           
6 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal – 10° ed. – Revista e atualizada – São Paulo: Atlas, 2002, p.424. 
 
7 Súmula 715 do STF: “A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 
do Código Penal, não é considerada para concessão de regime mais favorável de execução”. 
 
8 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit. p.381. 
 
9 No § único do art. 111 da Lei de Execuções Penais 
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De acordo com o enunciado n° 22 da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro: “com 

a unificação das penas, compete ao Juízo da Execução a determinação do regime de cumprimento 

das penas unificadas”. 

A natureza do delito do qual resultou a condenação não pode ser alegada como óbice a 

pedido de progressão, pois é inadmissível argüir motivo extralegal em desfavor do sentenciado 

que preenche os requisitos temporal e subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, 

sob pena de constrangimento ilegal por parte do juízo da execução. 

 

No tocante ao requisito objetivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas 

Corpus nº 72.565/AL, decidiu que a fração necessária à concessão do benefício deve recair sobre 

o total e não sobre o restante da pena10 

 

No entanto, o professor Renato Marcão discorda dessa posição adotada pelo STF. No seu 

entender, pena cumprida é pena extinta, o que decorre, inclusive de interpretação que se extrai do 

art. 113 do Código Penal:  

 

"Tendo o condenado cumprido o requisito objetivo necessário e, 

posteriormente, deferido o seu benefício, para nova progressão deverá 

cumprir apenas um sexto da pena restante, e não da pena total aplicada. 

Tanto isso é exato que o lapso temporal relativo à remição de parte do 

tempo de execução de pena (art. 126 da LEP), expressamente computado 

para a concessão de livramento condicional e de indulto, também deve ser 

utilizado para efeito de progressão de regime prisional".11  

                                                           
10 HC 72.565/AL. STF: competência originária (art. 102, I, d) "habeas-corpus" contra decisão do próprio Tribunal, 
em questão de ordem mediante a qual o Presidente submeteu ao Plenário incidente de execução de pena, de sua 
competência individual. II. Execução penal: regime de cumprimento de pena privativa de liberdade: progressão para 
o regime aberto do condenado ao regime inicial semi-aberto ou autorização para o trabalho externo: submissão, em 
ambas as hipóteses, ao cumprimento do mínimo de um sexto da pena aplicada (LEP, art. 112; CP, art. 35, § 2º e LEP, 
arts. 36 e 37): cômputo, na verificação desse requisito temporal mínimo, do todo o tempo de prisão processual, 
incluído o anterior à sentença condenatória: exigência, porém, de exame criminológico antes da decisão sobre a 
permissão de trabalho externo ou a progressão do regime. 
 
11 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal – 4° ed. – Revista e atualizada – São Paulo: Saraiva ,  
2007,p.117 
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Na mesma linha de raciocínio, nos ensina Mirabete:  

“Pode se afirmar que pena cumprida é pena extinta. É o que se depreende 

da lei penal quando trata da prescrição. Nos termos do art. 113 do Código 

Penal, no caso de evasão do apenado, a prescrição é regulada pelo que 

‘resta’ da pena. Assim, no caso de evasão do condenado, que tenha várias 

penas a cumprir, extinta uma delas porque já fora cumprida antes da fuga, 

no total que deverá cumprir ao ser recapturado não estará ela incluída. 

Para progressão, nessa hipótese, o sexto da pena somente pode ser 

contado tendo em vista as penas remanescentes. O mesmo ocorre se, 

empreendida fuga durante a execução da primeira pena, extinguir-se o 

restante pela prescrição; na recaptura, a contagem do prazo para 

progressão deve ser feita tendo em vista somente as penas ‘restantes’ (que 

não prescreveram). Se nessas hipóteses não mais se consideram as penas 

cumpridas ou extintas, com maior  razão devem ser elas desprezadas para 

o cálculo da progressão no caso do condenado que não se evadiu. A 

solução contrária levaria ao absurdo.”12 

 

Por essas razões, após a primeira transferência (do regime fechado para o semi-aberto), a 

progressão será determinada quanto ao requisito temporal, pelo “restante” da pena, ou seja, pelo 

que teria o condenado a cumprir a partir da primeira progressão, segundo entendimento da 

doutrina. 

 

Cumpre informar que o juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro 

adota o entendimento de que o lapso temporal será determinado pelo restante da pena, já que para 

concessão do benefício da progressão de regime do semi-aberto para o aberto, determina o 

cálculo de um sexto do remanescente, ou seja, calcula-se a referida fração a partir da data do 

                                                                                                                                                                                            
 
12 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit.p.381 
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deferimento de sua progressão de regime do fechado para o semi-aberto. Tal informação refere-se 

àqueles condenados anteriormente à publicação da Lei 11.464, já que, como dito anteriormente, 

os prazos foram alterados para aqueles condenados em crimes considerados hediondos. Ainda, de 

acordo com o enunciado nº 16 da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, na mesma linha 

de raciocínio. 

 

5.2 – Mérito do Condenado 

 

 

Além do cumprimento de um sexto da pena no regime anterior (condenados em crimes 

não hediondos ou anteriores à edição da Lei 11.464/07) ou dois quintos ou três quintos 

(condenados em crimes hediondos após Lei 11.464/07), exige a lei, para transferência para 

regime menos rigoroso, que o mérito do condenado indique a progressão, que deve ser 

demonstrado pelo condenado, no curso da execução, para merecer o referido benefício. “O mérito 

é o critério que comanda a execução progressiva”.13  

 

É necessário, pois, que se conheça a capacidade provável do condenado de adaptar-se ao 

regime menos rigoroso, não bastando seu bom comportamento. A aferição do mérito, porém, se 

refere à conduta global do preso, e dela faz parte um acréscimo na confiança depositada no 

mesmo e a possibilidade de atribuição de maiores responsabilidades para o regime de mais 

liberdade. 

 

Para análise da capacidade de adaptação ao regime menos rigoroso, a comissão técnica de 

classificação da unidade prisional, a fim de obter dados reveladores da personalidade do apenado, 

poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 

informações a respeito do condenado e, ainda, realizar diligências e exames necessários.14 

 

                                                           
13 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit.p.388. 
 
14 No art. 9º da lei de Execuções Penais. 
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Essa comissão será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de 

serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social15. 

 

O condenado deve ser avaliado em função do regime para o qual pretende progredir, de 

acordo com a possibilidade de lhe serem deferidos alguns benefícios no regime progressivo 

seguinte, tais como Visita Periódica ao Lar e Trabalho Extra-Muros. 

 

A progressão pode ser indeferida, portanto, quando, apesar de cumprido um sexto da pena 

no regime, não preenche o condenado requisitos subjetivos exigidos. Assim, o juízo da execução 

tem a possibilidade de não conceder o benefício se o apenado demonstrar indicativos de 

persistência de periculosidade; evidenciada a inaptidão pessoal do apenado, tendo em vista 

cometimento de faltas graves, tais como fuga, posse de aparelho móvel no interior das Unidades 

Prisionais, dentre outras. 

 

Há controvérsias quanto ao indeferimento do pedido de acordo com a fundamentação de 

persistência de periculosidade. No julgamento do Habeas Corpus n°90.471-8/PA, do STF, o 

ministro César Peluso afirmou que “a expressão ‘periculosidade’ é inconstitucional, tendo em 

vista que hostiliza a proibição prévia consideração de culpabilidade (art. 5°, LVII da CRFB), 

ofendendo, assim, a presunção constitucional de inocência” 16. 

 

 

5.3 – Execução e requisição dos exames criminológicos: 
 

 

A lei 10.792/2003 retirou a exigência legal de exames criminológicos para aferição do 

requisito subjetivo necessário à progressão e estabeleceu a necessidade do apenado ostentar bom 

                                                           
15 No art. 7º da Lei de Execuções Penais. 
 
16 EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na periculosidade presumida do acusado. 
Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa à presunção constitucional de inocência. 
Constrangimento ilegal caracterizado. Aplicação do art. 5º, inc. LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de 
prisão preventiva que se funda na periculosidade presumida do réu. 
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comportamento carcerário, comprovado pelo diretor através da Transcrição de Ficha Disciplinar. 

Porém, não retirou do juiz da execução a faculdade de requisitar tais exames para o julgamento 

do benefício em determinado caso, especialmente naqueles crimes em que foi usada violência 

contra a vítima. 

 

Na redação antiga, além do requisito objetivo, o artigo 112 exigia expressamente a 

comprovação de mérito para a progressão, devendo a decisão do juízo ser motivada e precedida 

de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário. 

 

Com relação à necessidade de exame criminológico, o STJ assim decidiu em recente 

julgado17: 

 

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE 

REGIME – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL QUE 

RECOMENDA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – 

ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 

1. O exame criminológico para fim de progressão de regime é, em tese, 

dispensável, mas se realizada avaliação psicológica e social, com laudos 

desfavoráveis ao paciente, elas devem ser consideradas. 

2 . “Ordem denegada, com recomendação”. 

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal18: 

“CRIME HEDIONDO OU DELITO A ESTE EQUIPARADO – 

IMPOSIÇÃO DE REGIME INTEGRALMENTE FECHADO 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 

8.072/90 – PROGRESSÃO DE REGIME – ADMISSIBILIDADE – 

                                                                                                                                                                                            
 
17 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Execução Penal. Progressão de Regime. Falta Grave. Habeas Corpus n° 
94.426/RS da 6º Turma,Brasília,DF, 19 de fevereiro de 2008 
 
18 BRASIL, Supremo Tribunal Federal.Execução Penal. Progressão de Regime.Requisitos Subjetivos. Habeas 
Corpus nº 88052/DF. Relator Ministro Celso de Melo, Brasília, DF, 28 de abril de 2006. 
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EXIGÊNCIA, CONTUDO, DE PRÉVIO CONTROLE DOS DEMAIS 

REQUISITOS, OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A SER EXERCIDO 

PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, III,'B'), EXCLUÍDA, 

DESSE MODO, EM REGRA, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE (RTJ 119/668 – RTJ 125/578 – RTJ 158/866 – RT 

721/550), A POSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE 

SUBJETIVA NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS', 

DETERMINAR O INGRESSO IMEDIATO DO SENTENCIADO EM 

REGIME PENAL MENOS GRAVOSO – RECONHECIMENTO, 

AINDA, DA POSSIBILIDADE DE O JUIZ DA EXECUÇÃO 

ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A 

REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA 

DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE 

E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO (RT 

613/278) – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA 

REDAÇÃO AO ART. 112. DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, 

EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME 

CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE 

QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO 

COMPETENTE – CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA 

ADOÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME 

CRIMINOLÓGICO (RT 832/676 – RT 836/535 – RT 837/568) – 

PRECEDENTES – 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE”. 

De acordo com o enunciado nº 19 da Vara de Execuções Penais do Estado 

do Rio de janeiro: 

“A lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, não retirou do Juiz da 

Execução a faculdade de, no caso em concreto, requisitar o exame 

criminológico do apenado como meio de aferir o preenchimento do 

requisito subjetivo à concessão do livramento condicional.” 
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Contudo, o procedimento é diferente no despacho da Dra. Ana Paula 

Filgueiras Massa Ramos, de fl.58, nos autos de execução nº 2007/02922-

6.19 

 

 

5.4 – Agravo na execução 

 

 

O recurso cabível contra decisões do juízo das execuções penais é o agravo, conforme disposto 

no art. 197 da Lei de Execuções Penais20. 

 

Ainda, de acordo com a súmula 700 do STF: “É de 5 dias o prazo para interposição de 

agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 

 

Há divergências quanto à abrangência do art. 197. “Para a jurisprudência majoritária, cabe 

o recurso de agravo em todas as decisões do juiz da execução no procedimento judicial diante do 

disposto nos arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal. Há, porém, decisões em sentido contrário, 

argumentando-se que, em matéria não regulada pela LEP, tais como unificação das penas ou 

aplicação da lei nova mais benigna prevista no Código Penal, cabe o recurso em sentido estrito, 

previsto no Código de processo Penal ”.21 

 

A lei não concedeu efeito suspensivo ao agravo sob o fundamento teórico de que, como 

regra geral, não haverá dano enquanto se aguarda a decisão do recurso interposto pela parte.22 

 

O professor Kuehne entende que:  

                                                           
19 “Indefiro o pedido formulado pelo Parquet de realização de exames criminológicos, pois a gravidade do delito não 
enseja a realização de tal, além do que a progressão almejada é para o regime semi-aberto, não gerando 
automaticamente a saída extra-muros do apenado.” 
 
20 Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. 
 
21 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit.p.761 
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“é mais adequado que as normas procedimentais do recurso de agravo em 

execução penal devam ser as do recurso crime em sentido estrito, mesmo 

porque, a lei modificadora de disposição do Código de Processo Civil, 

quanto ao recurso de agravo, veio a criar problemas os mais diversos. A 

Lei de Execução Penal é sucinta, levando o intérprete a se socorrer do 

ordenamento jurídico, e nesse passo, são aplicáveis as disposições 

contidas no Código de Processo Penal, em consonância com a reforma 

preconizada (projeto 1.655/83), as normas procedimentais do recurso em 

sentido estrito”23 

 

 

5.5- Progressão e falta grave 

 

 

Conforme artigo 127 da Lei de Execuções Penais a prática de falta grave pode revelar 
ausência de mérito, interrompendo o lapso temporal para a progressão de regime prisional. 

 
Cometida a falta grave pelo condenado no curso do cumprimento da pena privativa de 

liberdade, inicia-se, a partir desta, nova contagem da fração de um sexto da pena como requisito 

objetivo da progressão, sendo também observado o disposto na Lei 11. 464 (prazo de 2/5 ou 3/5 

para os delitos hediondos). 

 

Esse é o entendimento adotado pelo STJ. No julgamento do Habeas Corpus n° 93.288/SP, 

o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, determinou a recontagem sobre o remanescente da pena a 

partir da última falta grave praticada pelo apenado. 

 

                                                                                                                                                                                            
22 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit.p.762 
23 KUEHNE, Maurício. Lei de Execução Penal Anotada, Volume II – Parte Especial. 3° edição, 3° tiragem. Curitiba: 
Jaruá, 2003, p.268. 
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HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE 

REGIME. FALTA GRAVE. PORTE DE ENTORPECENTE NO 

CÁRCERE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA ÚLTIMA FALTA. 

PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. 

1. O STJ entende que o cometimento de falta grave, devidamente apurada 

através de procedimento administrativo disciplinar, implica reinício da 

contagem do prazo da pena remanescente para a concessão do        

benefício da progressão de regime prisional. 

2. A contagem do novo período aquisitivo do requisito objetivo (1/6 do 

cumprimento da pena) deverá ter início na data do cometimento da última 

falta grave pelo apenado, incidente sobre o remanescente da pena e não 

sobre o total desta. 

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

 

4. Ordem denegada. 

De forma diversa, entende a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio 

de Janeiro, tendo em vista seu enunciado nº 29: 

“Constitui grave ofensa ao princípio da estrita legalidade, o 

estabelecimento, por via de uma interpretação in malan parten, de novo 

lapso temporal para a progressão de regime a partir do cometimento de 

falta grave durante o cumprimento da pena em regime fechado.” 

 
 

 Ainda, o enunciado n°7 desse juízo estabelece que: “Para fins de concessão de benefício, 

ressalvadas as regras próprias do indulto e da comutação, a falta praticada por apenado caduca 

em 01 (um) ano”. 

 

Para a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, se o apenado possui direito à 
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progressão de regime, mas cometeu falta grave no prazo de um ano anteriormente à data de 

cumprimento do requisito objetivo, o benefício ficará suspenso. A contagem de 1/6 sobre o 

remanescente da pena só será feito em caso de evasão do apenado. Desta forma, contar-se à 

fração de 1/6 sobre a pena restante, a partir da data da recaptura do apenado. 

 

Uma importante etapa do processo de reintegração social do preso é permitir suas relações 

com o exterior, particularmente com seus familiares. Para conseguir tal objetivo, a Lei de 

Execuções Penais prevê a saída transitória do condenado em seu art. 122. 

 

Segundo Mirabete:  

“A opinião doutrinária é unânime em considerar as saídas temporárias 

como benéficas à ressocialização do preso, desde que não representem 

perigo à sociedade e sejam proveitosas para sua reintegração ao convívio 

social. Constituem um meio de prova que permitirá verificar se o 

condenado alcançou um grau de resistência que lhe permite vencer as 

tentações da vida livre e um sentido de responsabilidade suficiente para 

não faltar à confiança que lhe foi depositada ao se lhe deferir o 

benefício”.24 

 

 

5.6- Benefícios que podem ser pleiteados em Regime Semi-Aberto. 

 

5.6.1 - Da saída Temporária  

 

 

A saída temporária, direito público subjetivo do condenado, é apropriada, já que a 

ausência será autorizada por tempo determinado e não poderá ultrapassar o tempo máximo de 

                                                           
24 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. Cit.p.468. 
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sete dias, daí a denominação temporária, contrapondo-se à permissão de saída, onde não há um 

tempo determinado para a ausência autorizada e com escolta25.  

 

A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, respeitado o princípio 

do contraditório26. Tal autorização dependerá dos seguintes requisitos: comportamento adequado; 

cumprimento mínimo de 1/6 se primário e 1/4 se reincidente e compatibilidade do benefício com 

os objetivos da pena.27  

 

O requisito subjetivo indispensável , assim como na progressão de regime , é a 

comprovação de comportamento adequado, que será aferido por informações da administração 

penitenciária. 

 

É entendimento pacífico na jurisprudência28 que o requisito temporal de cumprimento 

mínimo de um sexto de pena, previsto no artigo 123, II da LEP, para efeito de concessão de 

benefícios próprios ao regime prisional semi-aberto, não se aplica aos que nele ingressarem pela 

progressão de regime, porquanto já cumprido no regime anterior fechado, que deve ser 

computado. 

 

 O preso poderá obter até cinco autorizações de saída temporária a cada ano, não podendo 

cada uma delas exceder sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano29 

 

 

5.6.2 - Visita Periódica ao Lar ou Visita Periódica à Família (VPL) 

 

                                                           
25 No art. 122 da Lei de Execuções Penais:“Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter 
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta”. 
26 No art. 123 da Lei de Execuções Penais. 
27  Art. 123, I, II, III da Lei de Execução Penal 
28 HC nº 30.587/SP do STJ - EXECUÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. 
ARTS.122 E 123 DA LEI Nº 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). A contagem de 1/4 (um quarto) da pena 
deve levar em consideração o total da reprimenda imposta (incluindo eventual unificação de pena por nova 
condenação) e o termo inicial deve coincidir com o início do cumprimento da pena.Writ concedido. 
29 No art. 124 da Lei de Execuções Penais. 
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A visita à família é causa autorizadora de saída temporária, e se verificará em datas 

comemorativas, tais como o domingo de páscoa; dia das mães; dia dos pais; aniversário de um 

filho; natal e festividades de fim de ano30.  

Segundo o professor Renato Marcão: 

 

“O termo família compreende o cônjuge, o companheiro ou companheira, 

ascendentes, padrasto ou madrastas, descendentes, irmãos e mesmo 

outros familiares mais próximos com os quais o preso mantenha estreitos 

laços de consideração e afeto”31. 

 

O objetivo do benefício é o fortalecimento de valores éticos-sociais, de sentimentos 

nobres, o estreitamento dos laços afetivos e de convívio social harmônico pautado por 

responsabilidade, imprescindíveis para a ressocialização do sentenciado, bem como o surgimento 

de contra-estímulos ao crime. 

 

 

5.6.3 - Freqüência a curso supletivo profissionalizante  

 

 

Esse benefício é de grande valia ao ideal ressocializador, tendo em vista que ao freqüentar 

as entidades de ensino, terá o apenado contato com valores que poderão servir de alicerce para a 

sua reintegração na sociedade. Cumpre ao juiz das execuções criminais mais uma vez permear a 

                                                           
30 HC nº 4.814/RJ do STJ: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A FAMILIA. 
PRESSUPOSTOS. HABEAS-CORPUS. LEP, ARTS. 122 E 123. OS CONDENADOS QUE CUMPREM PENA 
EM REGIME SEMI-ABERTO PODERÃO OBTER AUTORIZAÇÃO PARA FAZER VISITA A FAMILIA 
ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS INSCRITOS NO ART. 123, DA LEP, COM DESTAQUE PARA A 
EXIGENCIA DE CUMPRIMENTO MINIMO DE UM SEXTO DA PENA. COMPREENDE TAMBEM O 
PERIODO DE CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA A QUE SE REFERE O CITADO DISPOSITIVO LEGAL 
O TEMPO DE PRISÃO PROCESSUAL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE PRISÃO ESPECIAL. HABEAS-
CORPUS CONCEDIDO. 
31 MARCÃO, Renato. Op. Cit.,p.117. 
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interpretação da regra com boa dose de bom senso, de maneira a não restringir o acesso do 

apenado para a freqüência apenas de cursos na comarca do juízo da execução.32 

 

 

5.6.4 - Trabalho Extra-Muros 

 

 

O trabalho externo submete-se à satisfação dos mesmos requisitos â concessão do 

benefício da saída temporária, exceto o cumprimento do prazo de cumprimento de um quarto da 

pena para apenados reincidentes. 

A 3º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em recente 

julgado, através do relator Valmir de Oliveira Silva proferiu a seguinte decisão:  

 

 

“Se o paciente encontra-se expiando o total das penas que lhe foram 

impostas nas três condenações no regime prisional semi-aberto, depois de 

cumprido o tempo necessário para progressão, não se lhe pode subtrair os 

direitos de visitação à família ou ao trabalho extra-muros, uma vez 

comprovada a proposta de emprego e satisfeitos os demais requisitos, a 

pretexto de necessidade de cumprimento de mais 1/6 ou 1/4 da pena, 

mormente porque o requisito temporal de 1/6 já foi cumprido no regime 

fechado e a condição de reincidente não está provada, tal como 

disciplinado na Súmula 40 do STJ.Ordem parcialmente deferida”.33 

 
Conforme Súmula 40 do Superior Tribunal de Justiça: “para obtenção dos benefícios de 

trabalho extra-muros, assim como saídas temporárias, considera-se o tempo de cumprimento no 

                                                           
32 No art. 122, II da Lei de Execuções Penais. 
 
33 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Execução Penal. Trabalho Extra-Muros. Habeas Corpus 
n° 2007.059.07448 da 3º Câmara Criminal, Relator Des. Valmir de Oliveira Silva, Rio de Janeiro, RJ, 8 de janeiro de 
2008 
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regime fechado”. 

 

 

De acordo com o art. 125 da Lei de Execuções Penais:  

 

“O benefício de saída temporária será automaticamente revogado quando 

o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido com 

falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar 

baixo grau de aproveitamento na atividade pela qual foi concedida a 

autorização para a saída temporária”. 

 
 

A revogação automática do benefício não viola o princípio constitucional da ampla 

defesa. Como punição que é, impõe-se que seja célere, e, assim, deve acontecer antes de se ver 

escoar o tempo da saída autorizada, inclusive porque a própria Lei de Execução Penal prevê a 

possibilidade de posterior restabelecimento do benefício, o que afasta qualquer lesão ou ameaça a 

direito. A recuperação de tal direito dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento 

da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.34 

 

 

5.7 - Progressão para o Regime Aberto 

 

Vedada a progressão por salto, a saída do regime semi-aberto, também denominado 

intermediário, para o ingresso no regime aberto pela via da progressão pressupõe a satisfação dos 

requisitos de ordem objetiva e subjetiva ditados pelo artigo 112 da LEP. 

 

Para o ingresso neste regime não são suficientes o cumprimento dos requisitos objetivo e 

subjetivo. De acordo com o artigo 113 da LEP, a aceitação de seu programa e das condições 

                                                           
34 No § único do art. 125 da Lei de Execuções Penais 
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impostas pelo juiz serão também analisadas para a concessão do benefício. 

 

Ainda, decorre o artigo 114 da LEP que somente poderá ingressar no regime aberto o 

condenado que: estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; 

apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados 

indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. 

 

O juiz, respeitado o disposto no art. 115 da LEP, poderá estabelecer condições especiais 

para a concessão do benefício, dentre as quais: permanecer no local que for designado, durante o 

repouso e nos dias de folga; sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; não se ausentar 

sem autorização judicial e comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades 

quando assim for determinado. 

 

Conforme Antônio Luiz Pires Neto e José Eduardo Goulart: “os requisitos para o ingresso 

no regime aberto são de ordem material, ou seja, a possibilidade de o sentenciado exercer 

imediatamente emprego e de ordem pessoal, que é o ajustamento com responsabilidade e 

autodisciplina ao novo regime”.35  

 

Como resulta claro, a promoção ao regime aberto, que vai implicar, na generalidade dos 

casos, retorno à vida comunitária sob certas condições, está a exigir que o processo de adesão 

referido venha reforçado ou qualificado por noções de responsabilidade e autodisciplina. Tais 

circunstâncias, todavia, não invalidam a necessidade de que a adesão voluntária do sentenciado 

deva desenvolver-se ao longo de todo o cumprimento de sua pena, objetivando possibilitar sua 

integração social.   

 

 

6 - Lei 8.072/90 - Dos crimes hediondos (anterior a 2007) 

 

                                                           
35 Neto, Antônio Luis Pires e Goulart, José Eduardo, Execução Penal - visão do TACrimSP, p.60 apud Marcão, 
Renato. Curso de Execução Penal – 4° ed. – Revista e atualizada – São Paulo: Saraiva, 2007, p.135.                                                                                             
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A Lei 8.072/90 vedou a possibilidade de ser concedido ao réu, acusado de um dos crimes 

enumerados no art. 1º da referida lei, o instituto da liberdade provisória, disciplinado nos arts. 

310 e seguintes do Código de Processo Penal. 36  

 

Nesse ponto, a lei ultrapassou os limites traçados pela Constituição da República 

Federativa de 1988 através dos princípios e garantias fundamentais elencados em seu art. 5º. O 

legislador constituinte privou o acusado de crime hediondo simplesmente da possibilidade de 

livramento mediante o pagamento de fiança e o fez insuscetível de graça, anistia e indulto. 37 

 

A Constituição não menciona o instituto da liberdade provisória, sendo essa uma inovação 

do legislador ordinário que, sem sombra de dúvidas, usurpou do poder que lhe foi conferido pelo 

ordenamento constitucional. 

 

Isso implica dizer que a lei, desconsiderando o princípio constitucional da presunção de 

inocência insculpido no mesmo art. 5º, LVII da CRFB/88, estabeleceu como regra o que é 

exceção, a custódia processual, que é um instrumento de que se vale a ordem jurídica em casos de 

justificada necessidade, para assegurar a instrução criminal, a ordem social e outros valores que a 

liberdade do acusado pode vir a fragilizar ou ameaçar. Além disso, restam violados os incisos 

LIV38, LV39 do mesmo dispositivo constitucional, que constituem os pilares de sustentação do 

ordenamento em matéria de processo penal. 

                                                           
36 “Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em estado de necessidade; 
legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, poderá, depois de ouvir 
o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do 
processo, sob pena de revogação” 
37 No art. 2º, I e II da Lei 8.072/90: “ Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança” 
38 “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 
39 “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” 
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Ou seja, mesmo que o acusado preencha os requisitos exigidos em lei para a obtenção da 

liberdade provisória, e mesmo até que haja nos autos indícios suficientes da inocência do 

acusado, pela atipicidade do fato, pela antijuridicidade de sua conduta ou pela ausência de sua 

culpabilidade ou qualquer outro fator que justifique a sua libertação, mesmo assim ele ficará 

custodiado. 

 

A Lei de crimes hediondos, em seu texto legal, proibiu a concessão ao apenado de indulto 

e comutação, criando ainda, em tema de direito material, um requisito mais rigoroso para 

aplicação da medida penal alternativa do livramento condicional. O condenado em crime 

considerado "hediondo" terá que cumprir dois terços de sua pena a fim de obter o referido 

benefício. 

 

Segundo Alberto Silva Franco40:  

 

“O texto legal pecou por sua indefinição a respeito da locução “crime 

hediondo”, contida na regra constitucional”. Em vez de fornecer uma 

noção, tanto quanto explícita, do que entendia ser hediondez do crime, o 

legislador preferiu adotar um sistema mais simples, enumerando no texto 

legal os crimes que seriam considerados hediondos. Desta forma, não é 

hediondo o crime que se mostre "repugnante, asqueroso, sórdido, 

depravável, horrível, mas aqueles que se encontram na referida lei, 

oriundos de um verdadeiro processo de colagem, rotulado como tal pelo 

legislador”. 

 

Não há, em nível constitucional, uma definição de crime hediondo e o legislador ordinário 

não se preocupou em traçar as linhas mestras desta figura. O legislador optou pela pura e simples 

                                                           
40 FRANCO, Alberto Silva. OP.Cit. P. 91 
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rotulação de tipos preexistentes. Uma determinada ação ou omissão é crime considerado 

hediondo porque faz parte do elenco enumerado na lei, e não porque apresenta características 

próprias, devidamente explicitadas. A predeterminação de tipos delitivos, sem fixação conceitual 

de hediondez, provoca certo grau de rigidez na aplicação tipológica. 

 

As deformidades detectadas na Lei 8.072/90 não se reduzem apenas à mera questão 

classificatória, tendo em vista que os tipos que receberam a qualificação jurídica de "hediondo", 

embora não tenham sofrido nenhuma mudança na sua composição descritiva, tiveram, em sua 

maioria, alterações em seu preceito sanciona tório, exceção feita ao genocídio. Todos os demais, 

por estarem presentes no art. 1º da Lei 8.072/90, tiveram sensível aumento punitivo. 

 

O evidente exagero na elevação dos mínimos penais referentes aos diversos delitos 

rotulados como "hediondos", provoca, por sua explícita desproporcionalidade, dificuldades na 

individualização penal. Com razão, Eugênio Raúl Zaffaroni observa que: “a fixação de mínimos 

altíssimos impede aos juízes quantificar a pena de conformidade com o conteúdo do injusto e a 

culpabilidade".41 

 

Assim, se o latrocínio, ou a extorsão mediante seqüestro, de que resultou morte, for 

executado contra pessoa não maior de quatorze anos, mínimo e máximo terão a mesma 

quantidade punitiva, ou seja, trinta anos de reclusão. A pena absolutamente determinada pelo 

legislador é inaplicável na prática, porque impede a apreciação das diversas circunstâncias que 

cercam a realização do fato criminoso, e não permite uma adequação à culpabilidade e à 

personalidade do acusado. O art. 157, § 3º, parte final, determina que “se da violência resulta 

morte, a reclusão será de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos”. Ora, o art. 9º da Lei de crimes hediondos 

estabelece que as penas serão acrescidas da metade , respeitado o limite superior de 30 (trinta) 

                                                           
41 Zaffaroni, Eugênio Raúl. La legislacion anti- droga latinoamericana,p.25,1990 apud FRANCO, Alberto Silva. 
Crimes Hediondos – Anotações Sistemáticas à Lei 8.072/90. 4° ed. rev.,atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000. 
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anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224.42 do Código 

Penal. Assim, o mínimo e máximo terão a mesma quantidade punitiva, ou seja, trinta anos, não 

permitindo ao julgador nenhum espaço de manobra na tarefa do quantum da pena. 

 

Originalmente, a Lei de crimes hediondos, em seu artigo 2º, § 1º proibiu a progressão de 

regime, estabelecendo que as condenações deveriam ser executadas integralmente em regime 

fechado, questão essa que foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por cerca de 

quinze anos, até que recentemente tal questão foi revista. 

 

da execução penal em si, como resultante lógica da garantia 

constitucional de individualização de pena. Regime tão serviente dessa 

garantia quanto a precedente decisão judicial condenatória. E tudo a 

decolar originalmente do proto-princípio da dignidade da pessoa humana, 

que já se põe como um dos explícitos fundamentos da República 

Federativa do Brasil.Não é de se confundir jamais hediondez do crime 

com hediondez da pena, visto que direitos subjetivos outros não são 

nulificados pela condenação penal em si, como os direitos à saúde, à 

integridade física, à recreação, à liberdade de expressão,etc. 

O regime de progressão penitenciária é uma clara técnica de ‘sanção 

premial’, a operar, não pela ameaça de castigo como fator de punição da 

conduta socialmente indesejável, porém pela promessa de recompensa 

como fator de estímulo ao comportamento socialmente desejável do 

modus operandi da reprimenda que lhe é infligida uma oportunidade de 

superação do animus delinquendi a que não resistiu quando do 

cometimento do crime pelo qual veio a ser definitivamente condenado.” 

 

 

                                                           
42 No art. 224 do Código Penal: “Presume-se a violência se a vítima não é maior de quatorze anos; é alienada ou 
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Não há dúvidas que o julgamento do HC n° 82.959/SP, a despeito de resolver caso 

determinado, representou um divisor de águas no pensamento jurídico nacional e inúmeras razões 

explicam isso. 

 

Primeiramente, por imposição lógica, porque de acordo com o modelo processual 

constitucional brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal incumbe a guarda da Constituição da 

República Federativa, mediante exercício da jurisdição constitucional em qualquer das vias, 

sendo que o respeito da autoridade de suas decisões decorre da própria índole do Estado 

Constitucional e Democrático de Direito. 

 

Não obstante, o alcance da decisão é claro, pois, limitou-se apenas à declaração da 

inconstitucionalidade da vedação contida no §1° do artigo 2° da Lei 8.072/90, quanto à 

impossibilidade de progressão no cumprimento da pena, permanecendo inalterada até a 

publicação da Lei 11.464/07. 

 

A argumentação no sentido da constitucionalidade do texto legal mostrava-se inaceitável, 

pois não respeitava os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 

 Segundo Alberto Silva Franco: 

 

“É exato que a Constituição da República Federativa do Brasil deixou ao 

legislador infraconstitucional a prerrogativa de formular critérios para o 

processo de individualização da pena. Formular critérios não significa, no 

entanto, obstar a própria individualização. Uma coisa é admitir que o 

legislador ordinário apresente parâmetros diversificados de 

individualização; coisa inteiramente diversa é reconhecer que esse 

legislador possa lesar o núcleo essencial de um direito fundamental 

                                                                                                                                                                                            
débil mental, e o agente conhecia a circunstância ou não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência”. 
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reconhecido na Constituição, através de um procedimento em que a 

própria individualização inocorra. Isso constitui, sem dúvida, uma forma 

oblíqua de subverter a relação que deve necessariamente mediar entre a 

Constituição e a legislação infraconstitucional. O legislador ordinário está 

vinculado aos direitos, liberdades e garantias estabelecidas na 

Constituição. A cláusula de vinculação tem uma dimensão proibitiva: as 

entidades legiferaram a possibilidade de criarem atos legislativos 

contrários às normas e princípios constitucionais, isto é, proíbe a 

emanação de leis inconstitucionais lesivas de direitos, liberdades e 

garantias”. O § 1° do artigo 2° da Lei 8.072/90 poderia, sem dúvida, criar 

critérios de mensuração diversos para a progressividade do regime 

prisional, isto é, estabelecer prazos diferentes dos que já constam na 

legislação ordinária a fim de que o apenado passasse de um regime 

prisional para o outro. Nesse caso, estaria o legislador ordinário fazendo 

uso correto da prerrogativa que lhe foi dada pelo legislador constituinte. 

Não poderia jamais, sem ofensa à Constituição suprimir a própria 

progressividade no sistema prisional, nem eliminar o enfoque 

ressocializador ínsito em pena privativa de liberdade. Porque então estaria 

– como em verdade o fez – atacando o centro vital, a essência, o núcleo 

dos princípios constitucionais da legalidade, da individualização e da 

humanidade da pena. “E isso lhe era inteiramente defeso” 43. 

 

 

Posteriormente, inclusive, tais prazos foram estabelecidos na Lei 11.464/07, que 

estabeleceu o cumprimento de dois quintos da pena para os apenados considerados primários e 

três quintos para os reincidentes. 

 

                                                           
43 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. Op. Cit. p.169 e 170. 
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O STF, de alguma maneira, tem que deixar claro que seu posicionamento (adotado no HC 

82.959/SP) tinha (e tem) eficácia erga omnes. Isso significa respeitar o princípio da igualdade 

(tratar os iguais igualmente) assim como banir (do mundo jurídico) todas as polêmicas sobre o 

cabimento de progressão em relação aos crimes ocorridos antes de 29.03.07. 

 

Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso 

de agravo n° 2008.076.0019644: 

 

“CRIME HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 2º, DA LEI 8072/90 - 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 112 DA LEP VIGÊNCIA POSTERIOR DA 

LEI 11.464/2007 FIXANDO FRAÇÕES MAIS GRAVOSAS COMO 

REQUISITO TEMPORAL RETROATIVIDADE PROIBIDA PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a vedação quanto à progressão de 

regime aos condenados por crimes hediondos ou assemelhados restou 

afastada pela declaração de inconstitucionalidade da norma proibitiva 

pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o preenchimento do requisito 

temporal para alcançar o benefício deve ser medido pela fração de 1/6 

estabelecida no art. 112 da LEP, relativamente às condenações impostas 

por crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei 11.464/2007, por 

ser este diploma legal mais gravoso, na espécie, em respeito ao princípio 

constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu. 

Improvimento do agravo”. 

Seguindo mesmo entendimento, se pronunciou a Vara de Execuções Penais do Estado do 

Rio de Janeiro – VEP/RJ, com a edição do enunciado n° 27 de 17 de abril de 2007, verbis: 

 

                                                           
44 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Execução Penal. Progressão de Regime. Lei 11.464/07. Agravo n° 
2008.076.00196. Rel. Des. Valmir de Oliveira Silva, 3° Câmara Criminal, RJ, 20 de maio de 2008. 
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“A Lei 11.464 de 28 de março de 2007, que alterou o disposto no artigo 

2° da Lei 8.072/90, deu trato de rigor ao direito posto, e como norma de 

conteúdo penal material, não se aplica aos fatos criminosos ocorridos 

antes da sua vigência, face o princípio da irretroatividade da lex gravior”. 
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CAPÍTULO III 
 
 
7- Lei 11.464/07 – Nova Lei dos Crimes Hediondos  
 
 
 

Foi publicada, logo após a decisão do STF, em 29 de março de 2007, a Lei 11.464/2007, 

que alterou a redação de alguns dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos – 8.072/90, na 

tentativa de adaptá-los à realidade brasileira. 

 

Em poucas palavras, o legislador afirmou, expressamente, que a pena por crime hediondo 

será cumprida inicialmente em regime fechado. Retirou a vedação expressa à liberdade 

provisória, tendo ampliado o quantum da pena (de 1/6 para 2/5 ea 3/5) que deverá ser cumprido 

para a obtenção da progressão de regime, conforme visto no capítulo anterior. 

 

A Lei 11.464/2007 adaptou a Lei dos Crimes Hediondos à decisão do Pretório Excelso, 

todavia, criou novos parâmetros para a progressão. No entanto, os novos limites não alcançam os 

crimes cometidos anteriormente à sua edição, que permanecem sob a regência dos limites 

determinados outrora para a progressão de regime, dispostos no artigo 112 da Lei de Execução 

Penal, sob pena de se ferir o preceito constitucional que determina a irretroatividade da norma 

maléfica em relação aos delitos cometidos anteriormente à sua vigência. 

 

Esse foi o entendimento adotado pela sexta turma do STJ, no julgamento do Habeas 

Corpus nº 95.912.:46 

 

HABEAS CORPUS – PENAL – CONSTITUCIONAL – ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – AGENTE 

                                                           
46BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Execução Penal. Progressão de Regime. Aplicação Retroativa. Habeas 
Corpus n° 95.912/RJ da 6º Turma, Rel Min. Jane Silva, Brasília,DF, 28 de abril de 2008 
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COM AUTORIDADE SOBRE VÍTIMA MENOR DE QUATORZE 

ANOS – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – MANUTENÇÃO DA 

PENA –MAJORANTE DO ARTIGO 9o DA LEI 8.072/90 – BIS IN 

IDEM – INAPLICABILIDADE – REGIME INTEGRALMENTE 

FECHADO –INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 11.464/2007 – 

IMPOSSIBILIDADE – PROGRESSÃO COM O CUMPRIMENTODE 

APENAS UM 1/6 DA PENA NO REGIME IMEDIATAMENTE 

ANTERIOR – DENEGADA A ORDEM – DE OFÍCIO CONCEDIDA. 

A aplicação da Lei 11.464/2007, que modificou o parágrafo 1º doartigo 2º 

da Lei 8.072/1990, substituindo a expressão “integralmente” por 

“inicialmente”, deve retroagir para alcançar os fatos criminosos ocorridos 

antes de sua vigência, por se tratar de lex mitior, segundo comando 

constitucional contido no artigo 5º, XL da Constituição da República. Os 

novos prazos para progressão de regime não se aplicam aos 

crimescometidos antes da Lei 11.464/2007, posto que não se admite a 

retroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu (art. 5º,XL, da CF). 

Ordem denegada, mas concedida de ofício para excluir a majorante do 

artigo 9o da Lei n.°8.072/90, modificar o regime de cumprimento da 

pena privativa de liberdade, e reconhecer que o requisito objetivo para a 

progressão de regime no caso em questão é aquele previsto no artigo 

112 da Lei de Execução Penal. 

 

 

7.1 - Princípio da Irretroatividade da lei penal mais gravosa  

 

 

O princípio da irretroatividade da lei penal tem caráter constitucional, de modo que a lei 

penal deve ser entendida como aplicável somente aos fatos que tenham ocorrido após a sua 

entrada em vigência. “Como conseqüência necessária do princípio da legalidade, fica eliminada 
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as chamadas leis ex post facto”. Está previsto no art. 5°, XL da CRFB, que dispõe: “a lei penal 

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” 

 

Tal como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também o inciso XL do art. 

5º da CRFB, o Código Penal estabelece, expressamente, a exceção ao princípio da 

irretroatividade no caso da lei mais benigna, tanto aquela sancionada antes da sentença como 

durante a sua execução.47  

 

A lei penal mais benigna não é só a que descriminaliza ou a que estabelece uma pena 

menor. Pode tratar-se da criação de uma nova causa de justificação, de uma nova causa de 

exclusão de culpabilidade, de uma causa impeditiva de operatividade da pena,etc. Por outro lado, 

a maior benignidade pode provir também de outras circunstâncias, tais como um lapso 

prescricional mais curto, uma classe distinta de pena, uma nova modalidade executiva da pena, o 

cumprimento parcial da mesma, as previsões sobre as condições de concessão do sursis , a 

liberdade condicional, etc.48 

 

Com a edição da Lei 11.464/07, o legislador permitiu a progressão de regime para os 

crimes considerados hediondos e equiparados, apesar de ter aumentado os prazos de 

cumprimento da pena para concessão do benefício.  

 

Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso 

de agravo n° 2008.076.00541:49 

 

EXECUÇÃO PENAL. Crime hediondo. Regime prisional. Progressão. 

Aplicação da Lei nº 11.464/07. Impossibilidade. A Lei nº 11.464, de 

28.03.07, dando nova redação ao § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, 

                                                           
47 No art. 2º, § único do Código Penal 
48 ZAFFARONI, Eugênio Raúl ; PIERANGELI, José Henrique. Op. Cit. p.200. 
49 RASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Execução Penal. Progressão de Regime. Lei 11.464/07. Agravo n° 
2008.076.00541. Rel. Des. Moacir pessoa de Araújo, 1° Câmara Criminal, RJ, 15 de abril de 2008. 
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afastou a vedação de progressão de regime prisional aos condenados 

por crimes hediondos e assemelhados. No entanto, por ter a referida lei 

estabelecido, para a progressão de regime, lapsos temporais 

diferenciados e mais gravosos do que aquele previsto no artigo 112 da 

Lei de Execução Penal, não pode ela retroagir para ser aplicada a delitos 

praticados anteriormente à sua vigência. 

O Superior Tribunal de Justiça publicou o informativo n° 354 sobre o 

referido assunto: REGIME. PROGRESSÃO. LEI MAIS BENÉFICA. 

Ao paciente foi deferida a progressão de regime pelo juiz da vara de 

execução penal. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs 

agravo em execução e o Tribunal a quo cassou aquela decisão ao 

argumento de que a progressão deveria ser analisada sob os critérios da 

Lei n. 11.464/2007. Nesse contexto, o Min. Relator advertiu que este 

Superior Tribunal vem entendendo que a inovação trazida pela referida 

lei, por ser evidentemente mais gravosa, não deve retroagir para 

prejudicar o réu, considerando correta a decisão do juiz que aplicou ao 

caso o art. 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação dada pela 

Lei n. 10.792/2003). Diante disso, a Turma negou provimento ao 

agravo. AgRg no HC 96.226-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 

29/4/2008. 

Em recente publicação50, o professor Alberto Zacharias Toron publicou artigo sobre o 

assunto:  

 

“Tem sido motivo de tormento para os presos e seus advogados a questão 

de saber em relação aos crimes hediondos, quando trata de progressão de 

                                                           
50 TORON, Alberto Zacharias. O lapso temporal para progressão nos crimes hediondos cometidos antes da Lei 
11.464/07. Boletim IBCCrim n° 179,out.2007. Disponível em:http://www.ibccrim.com.br. Acesso em 03 out. 2007. 
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regime prisional, é possível computar-se o prazo de 1/6 da pena para fatos 

ocorridos antes da vigência da Lei 11.464/07. Alguns juízes e tribunais, 

ignorando o dispositivo constante do art. 2°, § 1º, da Lei dos crimes 

hediondos, que impunha o cumprimento da pena em regime integralmente 

fechado, fora julgado inconstitucional pelo Pleno do STF no Habeas 

Corpus nº 82.959/SP, rel. ministro. Marco Aurélio (DJ 1º/9/2006), afirma 

que a progressão só é possível nos termos da nova lei que a instituiu, isto 

é, após o cumprimento de 2/5 da reprimenda”. 

 

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, o § 2º do artigo 2º, da 

lei de crimes hediondos, introduzido pela lei 11.464/07 não se aplica aos apenados que 

praticaram o fato delituoso antes de 29 de março de 2007. 
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CONCLUSÃO: 

 

 

 Uma pena executada com um único e uniforme regime prisional inviabilizava um 

tratamento penitenciário racional e progressivo, deixando o recluso sem esperança alguma de 

obter a liberdade antes do termo final do tempo de sua condenação, não exercendo, assim, 

nenhuma influência psicológica positiva no sentido de sua reinserção à sociedade.           A 

execução da pena em regime integralmente fechado contrariava, de imediato, o modelo tendente 

à ressocialização do apenado, emprestando à pena um caráter retributivo, contrariando o 

princípio constitucional da humanidade da pena. 

 

Em suma, verificamos que o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, 

como prevê o §1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, impedindo a progressão de regime, 

logicamente conduz à antiga concepção da sanção como finalidade unicamente repressiva, 

contrária à moderna concepção de função socializadora da pena, que objetiva oferecer ao 

condenado o máximo de condições favoráveis ao prosseguimento de uma vida sem praticar 

crimes, almejando prevenir a reincidência por intermédio da colaboração voluntária e ativa do 

apenado. Cumpre assinalarmos que o sistema progressivo, além de compatível com os 

consagrados princípios fundamentais da individualização e humanização da pena, bem como os 

da cidadania e dignidade da pessoa humana, tem caráter reeducativo e possibilita ao condenado, 

depois de cumprido 1/6 da pena e conforme o mérito demostrado durante a execução da mesma, 

promoção a regime menos rigoroso, antes de atingir a liberdade. Por isto a progressão constitui 

importante estímulo à ressocialização, o que não ocorre se a pena for cumprida em regime 

integralmente fechado.  

 

Concluímos, portanto, ser inconstitucional o referido dispositivo legal supracitado, 

devendo ser veementemente rechaçado do ordenamento jurídico em vigor, uma vez que é 

incompatível com a interpretação conforme a ótica legitimadora e integradora do Estado 

Democrático de Direito 
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Além disso, com o advento da Lei 11.464/07, que modificou a Lei dos Crimes 

Hediondos e revogou a previsão de aplicação do regime integralmente fechado, o legislador 

ratificou o reconhecimento da inconstitucionalidade da antiga proibição pela Suprema Corte. 

 

É cediço, que a extensão dos efeitos da decisão da Corte Suprema aos demais 

condenados por delito hediondo atendeu ao postulado de justiça: isonomia, com a pacificação 

prisional. 

 

Portanto, concluímos, dessa forma, que o § 1º artigo 2º, da Lei 8.072/90 afrontava o 

princípio da individualização da pena, estampado no art. 5º, XLVI da CRFB. Assim, com a 

declaração de inconstitucionalidade do referido artigo no julgamento do Habeas Corpus 82.959, 

seus efeitos deveriam ser estendidos a todos os condenados em crimes hediondos e equiparados, 

por conta dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 
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