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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa se refere à análise das deficiências estruturais do sistema penitenciário 

brasileiro no que tange à superlotação decorrente da falta de vagas nas unidades prisionais 

adequadas para cada regime penitenciário, e como a crise que esse setor enfrenta atinge 

negativamente na ressocialização do apenado. Demonstra ainda que, embora a legislação pátria 

tenha como escopo a reintegração do apenado na sociedade, tal propósito não tem sido atingido 

diante da inércia do Poder Público em implementar políticas eficazes no setor e investir na 

estrutura prisional, fazendo com que a população carcerária seja submetida à tratamentos 

desumanos diante da realidade de superlotação. Além disso, relata as ilegalidades que são 

cometidas em relação à progressão de regimes no sistema prisional, e como essas falhas geram 

excesso e desvio de execução, ferindo os direitos básicos dos apenados e intensificando a 

superlotação. Por fim, se propõe a analisar a Súmula Vinculante nº 56 do STF como uma 

solução para essa problemática, e como sua aplicabilidade eficaz pode trazer benefícios ao 

sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista que a superlotação está intimamente ligada com 

as falhas na progressão de regime. 

 

 

Palavras-chave: Sistema penitenciário. Superlotação prisional. Execução penal. 

Ressocialização. Progressão de regime. 
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ABSTRACT 

 

 

This article refers to an analysis of the structural deficiency of the penitentiary system in what 

regards its overcrowding is due to the lack of places of the prison places appropriate to every 

penitentiary system, and how the crysis that this sector has been facing reflects in a negative 

way in the re-socializing of the prisoners. It also pictures that, even though the brazilian laws is 

based on the re-socialization of the prisoners in the society, that goal hasn’t been reached due 

to the public authorities’ inertia in implementing efficent public policies in the sector and invest 

in the penitentiary system, making the jail population come submitted to inhumane treatment 

thanks to the overcrowding. It also comproves the illegality that are comitted when it comes to 

the downgrading incarceration conditions in the penitentiary system, and how these failures 

generates excess in the penal execution of the prisoners, compromising the fundamental rights 

of the prisoners and intensifying the overcrowding. Finally, the article proposes to analyse the 

“Súmula Vinculante nº 56” of the brazilian Supreme Court as a solution to this issue, and how 

its effective aplicability can bring benefits to the brazilian penitentiary system, considering that 

the overcrowding is closely linked to the failures in the downgrading incarceration conditions.. 

 

 

Keywords: Penitentiary system. Prison overcrowding. Penal execution. Resocialization. Prison 

regimes. Progression prison regime. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre os vários deveres inerentes ao Estado, é certo que a prestação da segurança se 

trata de um dever primordial. Para garanti-la, o Poder Público possui ferramentas ao seu dispor, 

dentre elas, a possibilidade da aplicação de uma sanção ao agente que infringe a lei. 

Desta forma, quando um indivíduo comete um fato típico, ilícito e culpável, é possível 

a aplicação de uma pena, através da ação penal, com o objetivo de retribuir o delito praticado e 

prevenir a novos crimes. Assim, diante da busca em resguardar valores referentes à segurança 

social e à ordem pública, o Estado tem o poder de privar o indivíduo de sua liberdade, 

recolhendo-o ao cárcere, diante da prática de crimes de maior potencial ofensivo. 

Entretanto, ao longo dos dois últimos séculos, é evidente a crise da instituição prisional, 

sendo certo que a realidade desumana que assombra as unidades prisionais do Brasil se trata do 

reflexo da ineficiência do próprio Estado ao exercer seu direito de punir. 

 É importante salientar que a função da pena privativa de liberdade é a de reeducar o 

agente que infringe a lei para que este não volte a agir da mesma maneira, recolhido o infrator 

ao cárcere com o objetivo de promover sua ressocialização. Assim, a grande finalidade da 

privação da liberdade é fazer com que o apenado retorne ao convívio social disposto a aceitar 

e seguir as normas e regras sociais, garantindo sua cidadania. 

Entretanto, a crescente realidade de superlotação e condições desumanas de 

aprisionamento tem impedido que os apenados sejam punidos adequadamente e retornem 

devidamente ressocializados à sociedade. Na prática, o discurso relacionado ao caráter 

ressocializador da pena tem servido apenas para esconder a prática social repressiva do castigo 

e da violência real que é facilmente verificada na execução penal brasileira. 

O sistema prisional brasileiro tem sido cada vez mais tratado sob a lógica do 

confinamento de pessoas, sendo certo que a taxa de encarceramento tem aumentado 

gradativamente ao longo dos anos. Esse número cada vez maior da população carcerária 

juntamente com o agravado sucateamento das unidades prisionais, têm sido fatores 

determinantes na ineficiência do Estado em atender os requisitos da tutela dos presos e oferecer 

condições de cumprimento de pena nos termos que a lei exige. 

Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a estrutura do sistema 

penitenciário brasileiro e demonstrar como a falta de estrutura e cumprimento efetivo da Lei de 

Execução Penal traz inúmeros malefícios não só à população prisional, mas à sociedade como 

um todo. 
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Nesse contexto cumpre salientar que a lei penal brasileira adota o sistema progressivo 

de cumprimento de pena. Desta forma, conforme prevê o Código Penal Brasileiro e a Lei de 

Execução Penal, as penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, 

fazendo com que, a partir do momento que o apenado preencher os requisitos legais, seja 

transferido de regime mais gravoso para menos gravoso. 

No entanto, diante da crise estrutural enfrentada pelo sistema penitenciário, fica clara a 

dificuldade da aplicação efetiva do que a lei determina dentro da realidade brasileira nesse setor, 

visto que, quando o apenado possui seu direito de progressão do regime prisional, o Estado tem 

sido ineficiente na função de garantir ao mesmo o cumprimento da pena em estabelecimento 

penal adequado. 

É justamente nesse ponto que o presente trabalho visa seu enfoque, visto que as 

deficiências estruturais das unidades prisionais fazem que os presos deixem de usufruir dos 

benefícios adquiridos pela progressão da pena, fazendo com que todo escopo da privação da 

liberdade se perca diante da negatória por parte do Estado de conceder ao apenado àquilo que 

a lei prevê. 

Ao analisar o conjunto das unidades prisionais brasileiras fica evidente que é muito 

comum não existirem colônias agrícolas e industriais e casas de albergado, que são as unidades 

prisionais adequadas para o cumprimento da pena, nos regimes semiaberto e aberto, 

respectivamente, fazendo com que os apenados cumpram pena em estabelecimentos mais 

rígidos e gravosos do que deveriam.  

Assim, a conhecida falta de investimento por parte do Poder Público nesse setor e as 

diversas deficiências facilmente verificadas no sistema penitenciário nacional levaram o 

Supremo Tribunal Federal a render-se à flexibilização da aplicação de regime menos grave 

sempre que não houver a possibilidade do preso cumprir a pena no regime que lhe é concedido 

por falta de estabelecimento adequado. 

A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal (STF) surge, então, como uma 

solução para essa grande problemática, assegurando que a falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Dessa 

forma, por mais que não ajam vagas, se torna imprescindível que o apenado goze dos benefícios 

inerentes à progressão da pena. 

O surgimento dessa Súmula estabelece um novo instrumento jurisprudencial capaz de 

amenizar as diversas injustiças da prática estrutural do sistema prisional, visto que a progressão 

de regime se trata de um direito básico do apenado. 
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O tema proposto destaca-se devido à sua atualidade e pela grande relevância da análise 

dos problemas estruturais do sistema penitenciário brasileiro no que se refere à prática da 

execução penal, tendo em vista que a necessidade da aplicabilidade da Súmula Vinculante no 

56, se tornando um instrumento normativo capaz de garantir direitos constitucionais de extrema 

relevância dos apenados.  

Portanto, é nítida a extrema importância da análise da Súmula supramencionada, já que 

sua aplicabilidade eficaz pode ser extremamente importante para combater diversas 

ilegalidades na Execução Penal, levando-se em consideração que o apenado não deve ser 

prejudicado pela incompetência do Poder Público em promover a estrutura penitenciária que a 

lei determina. 
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1 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

É certo que, desde o surgimento da sociedade, foi necessária a criação de leis e sanções 

para que as mesmas sejam respeitadas. Neste sentido, a pena privativa de liberdade foi criada 

com o intuito de impedir que o delinquente pratique novos crimes, tendo como objetivo punir 

e reinserir o condenado na sociedade. 

 

1.1 Origem da pena privativa de liberdade 

A origem da pena é extremamente remota, sendo antiga como a História da 

Humanidade. Desta forma, é muito dificultoso definir o surgimento da pena, visto que a mesma 

acompanha a sociedade ao longo dos séculos. 

Na Antiguidade, de forma geral, a sociedade desconheceu a privação de liberdade como 

pena, visto que, até o século XVIII, a prisão servia somente para manutenção do Réu até seu 

julgamento, tendo em vista que nessa fase histórica recorria-se à pena de morte e às penas 

corporais. Assim, nesse período histórico, a prisão não era vista como lugar de cumprimento de 

pena, mas sim de custódia do Réu até a execução da pena em si. 

Durante a Idade Média, da mesma forma, pouco se pode falar sobre a pena privativa de 

liberdade, havendo um claro predomínio do direito germânico no que se refere ao cumprimento 

de pena. 

Por fim, na Idade Moderna, é possível verificar que, durante os séculos XVI e XVII, a 

pobreza se estendeu pela Europa, fazendo com que surgissem cada vez mais delinquentes e, 

diante desse crescimento no número de indivíduos infringindo a lei, a pena de morte não se 

mostrasse mais uma solução adequada. 

Na segunda metade do século XVI inicia-se um movimento transcendente no 

desenvolvimento das penas privativas de liberdade, havendo a criação e construção de prisões 

para correção dos apenados que praticavam delitos menores, através do trabalho e da disciplina. 

Assim, é inegável que tais movimentos assinalam o surgimento da pena privativa de liberdade 

moderna. 

Por mais que já na Idade Moderna alguns estudiosos religiosos já iniciem uma noção da 

importância da reintegração do apenado à sociedade, é com o Iluminismo e a grande 

repercussão das ideias dos reformadores que a crise da sanção penal começa a ganhar destaque. 

A partir do século XIX, enfim, a prisão se mostra a principal sanção penal, tendo em 

vista que se acreditava que seria a forma mais adequada de promover a reforma do delinquente. 
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Assim, além do objetivo de punir o infrator e defender a sociedade do mesmo através de seu 

isolamento, a meta de reabilitar passou a ter ênfase especial. 

 

O retreinamento dos indivíduos para o novo sistema produtivo político e social; a 

tecnificação do castigo; a nova disposição dos corpos se traduz na montagem do 

sistema prisional como numa antes havia sido concebido, construído agora para 

reconduzir, mais pela violência simbólica do que pela violência real, os 

comportamentos resistentes ao sistema para o universo da ordem e da harmonia. 

Arquitetado para ressocializar através da disciplina e do trabalho, do isolamento e da 

obediência à hierarquia das relações de poder, assim foi implementado o modelo 

panóptico - a arquitetura do vigiar -, próprio à mecanização dos corpos e das mentes, 

adequado à recondução do trabalho, tempo/valor do mundo industrial e da disciplina 

da fábrica. (FOCAULT, 1977). 

 

Desta forma, há uma reformulação na legislação penal, fazendo com que a punição não 

se desse mais no corpo do delinquente em si, mas sim sob uma perspectiva de reintegração do 

mesmo à sociedade. 

 

1.2 O papel ressocializador da pena privativa de liberdade 

Diante da contextualização histórica, pode-se afirmar que a pena privativa de liberdade 

surge com o intuito otimista de reabilitar o indivíduo, sendo percebida não apenas enquanto 

punição, mas também como a abertura da possibilidade de recuperar o transgressor. 

É certo que há extrema incompatibilidade entre essas duas funções atribuídas às penas: 

punir e recuperar. Para Foucault (2000), “as prisões destinam a sancionar a infração, mas a 

controlar o indivíduo, a neutralizar a sua periculosidade, a modificar suas disposições 

criminosas” (p.20).  

As Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos1, aprovadas pelo Conselho de Defesa 

Social e Econômica da Organização das Nações Unidas (ONU), trazem a finalidade principal 

da penitenciária, que seria a de assegurar o retorno do apenado à comunidade estando apto a 

obedecer às leis, utilizando a assistência educacional e moral em seu tratamento para que esse 

objetivo seja alcançado. 

Ao analisar da Lei de Execução Penal (LEP) e o Código Penal brasileiro fica clara a 

finalidade primordial de recuperação do preso, ainda que a meta punitiva não seja abandonada.  

É justamente neste ponto que se torna ainda mais visível como a finalidade da pena de prisão  

_____________ 

1As Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos foram estabelecidas no “I Congresso da ONU sobre Prevenção 

do Delito e Tratamento do Delinquente”, em Genebra, no ano de 1955. O Brasil, como Estado-membro da ONU, 

promulgou a Lei 3.274/57, dispondo sobre as Normas Gerais do Regime Penitenciário. 
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se confronta com o quadro fático atual do sistema penitenciário brasileiro, sendo certo que os 

procedimentos disciplinares adotados nos presídios sejam incompatíveis com o que a lei prevê. 

Um ponto importante para ser destacado e que não se pode negar, é que diante da intensa 

desigualdade social que assombra o Brasil, o preso é, majoritariamente, o excluído de diversos 

direitos sociais. Assim, fica claro que, na prática, o sistema penal tem tido socialmente a 

finalidade de aprisionar as mazelas sociais, ignorando a exclusão social que é extremamente 

evidente. Muitas vezes o período em que o preso é encarcerado é o primeiro contato efetivo do 

Estado com aquele indivíduo, fazendo com que se torne ainda mais essencial a educação e 

profissionalização do mesmo para seu reingresso no convívio social. 

Fica claro, assim, que se houvesse intenso investimento em programas educacionais, 

laborativos e profissionalizantes na execução penal, o cenário seria outro no que se refere à 

efetividade da ressocialização. Entretanto, o que se pode observar é um alto índice de 

reincidência no Brasil, deixando claro que o objetivo ressocializador da pena está falido diante 

das condições desumanas de aprisionamento e da falência das unidades prisionais, que serão 

demonstradas no presente trabalho. 

 

1.3 Reclusão e detenção 

Atualmente, com o intuito de manter o apenado em cárcere para sua reeducação, o 

Código Penal brasileiro mantém a divisão histórica do direito pátrio, adotando "penas privativas 

de liberdade" como gênero e "reclusão" e "detenção” como espécie. Na realidade fática da 

execução penal brasileira pouco se pode falar na distinção entre as duas espécies, diante da crise 

estrutural que fica cada vez mais evidente. Entretanto, tais espécies possuem diferenças 

fundamentais que alteram diretamente as consequências de suas aplicações. 

De acordo com a legislação penal, apenas os crimes mais graves devem ser punidos com 

pena de reclusão, ficando a pena de detenção reservada para delitos de menor gravidade. A 

diferença mais marcante se dá no fato de que na pena de reclusão seu cumprimento pode ser 

iniciado em regime fechado, que se trata do mais rigoroso do sistema penal brasileiro, o que 

jamais deve ocorrer com a pena de detenção. 

Além disso, os apenados com reclusão possuem maior dificuldade em obter o que se 

chama de "benefícios penitenciários". A fiança, por exemplo, somente poderá ser concedida 

pela autoridade policial nas infrações punidas com detenção ou prisão simples, enquanto no 

caso dos crimes punidos com reclusão a fiança só poderá ser requerida ao juiz, se for o caso. 

No mesmo sentido o Código Penal, em seus artigos 69, caput, e 76, prevê a prioridade 

na ordem de execução, executando-se primeiro a reclusão e depois a detenção ou prisão simples. 
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Assim, a divisão da pena privativa de liberdade em duas espécies não fica resumida a 

uma divisão terminológica, de forma que a aplicação de uma ou outra afeta diretamente no 

cumprimento da pena pelo apenado, sendo certo que, ao não as diferenciar, verifica-se uma 

ilegalidade na execução penal. 

 

1.4 Regimes Penitenciários 

O sistema penal brasileiro se trata de um sistema progressivo no qual os regimes de 

cumprimento de pena estabelecidos pela lei devem determinados pela espécie, quantidade da 

pena e reincidência. 

Prevê o diploma legal que o regime fechado deverá ser executado em estabelecimento 

de segurança máxima ou média; o semiaberto deverá ser executado em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar; o regime aberto, por sua vez, deverá ser cumprido em 

casa de albergado ou em estabelecimento adequado. 

A Lei n. 10.792/2003 instituiu ainda o regime disciplinar diferenciado, que não se trata 

de um regime prisional, mas sim de uma sanção disciplinar, a ser cumprida em cela individual, 

que pode ter duração máxima de 360 dias, sendo possível sua repetição, desde que não 

ultrapasse um sexto da pena. 

 

1.4.1 Regime Fechado 

No regime fechado o condenado deve cumprir a pena em penitenciária e trabalhar dentro 

do estabelecimento penitenciário, na conformidade de suas aptidões ou ocupações anteriores, 

desde que compatíveis com a execução da pena. 

A lei penal ainda determina o isolamento durante o repouso noturno em cela individual. 

Entretanto, fica claro que na prática tal determinação não é cumprida diante da superpopulação 

carcerária nos estabelecimentos penitenciários. 

Além disso, no regime fechado o apenado não possui o direito de frequentar cursos 

profissionalizantes ou de instrução, e o trabalho externo só pode ocorrer em obras ou serviços 

públicos, sendo necessário que o condenado tenha cumprido, no mínimo, um sexto da pena. 

Nesse contexto cumpre salientar que, levando em consideração o papel ressocializador 

da pena, utilizar a assistência educacional deveria ser primordial, visto que a partir dela o Estado 

seria mais eficaz ao assegurar o retorno do apenado à sociedade, tendo como objetivo torna-lo 

apto a obedecer às leis. 
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Entretanto, o que se verifica na realidade carcerária é a violação de diversos direitos 

básicos do indivíduo, sem qualquer incentivo à educação, fazendo com que em momento algum 

o papel ressocializador da pena ganhe espaço. 

Por fim, cumpre esclarecer que em condenações a penas prisionais não superiores a 

quatro anos só deve ser aplicado o regime fechado quando as circunstâncias judiciais 

recomendarem. Conforme prevê a Súmula 269 do STJ até mesmo quando o apenado for 

reincidente, recomenda-se a aplicação do regime semiaberto para condenados a pena igual ou 

inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 

 

1.4.2 Regime Semiaberto 

No regime semiaberto, apesar de não haver previsão legal para o isolamento durante o 

repouso noturno, o condenado tem o direito de frequentar cursos profissionalizantes, de 

instrução de 2º grau ou superior. Além disso, fica sujeito ao trabalho em comum durante o 

período diurno, em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. 

É exatamente neste ponto que é importante destacar uma realidade de ausência dos 

estabelecimentos adequados para o cumprimento do regime semiaberto no Brasil, tendo em 

vista que é muito comum que não existam colônias agrícolas e industriais, o que será abordado 

mais profundamente no presente trabalho. 

No regime semiaberto ainda é admissível o trabalho externo, inclusive na iniciativa 

privada, o que pode ser o penúltimo estágio de preparação para o retorno do apenado ao 

convívio social, sendo certo que o último passo é o livramento condicional. 

 

1.4.3 Regime aberto 

A principal característica do regime aberto é a de priorizar a autodisciplina do apenado. 

De acordo com a previsão legal, nesse regime do condenado permanece em casa de albergado 

ou em estabelecimento adequado somente durante o repouso noturno, além dos dias de folga. 

É permitido, assim, que o apenado trabalhe, frequente curso e exerça atividades sem 

vigilância fora do estabelecimento penitenciário. 

Assim, é necessária extrema autodisciplina por parte do condenado nesse regime, sendo 

certo que o mesmo deve apresentar responsabilidade para que os fins da execução penal não 

sejam frustrados. 

Desta forma, ficam evidentes os méritos do regime aberto no que se refere à utilidade 

da pena, visto que há a obrigatoriedade do trabalho, permitindo que o apenado tenha maior 

contato com a sociedade e faça da pena um instrumento efetivo para sua ressocialização. 
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1.4.4 Regime disciplinar diferenciado  

Ao conceituar o regime disciplinar diferenciado inicialmente é de extrema importância 

ressaltar que o mesmo não se trata de um regime e sim de uma sanção disciplinar caracterizada 

por um alto grau de isolamento do preso, sendo impostas ao recluso regras mais rígidas. 

Nesse caso o preso é recolhido à cela individual, tendo direito apenas à saída da cela por 

duas horas diárias para banho de sol admitindo visitas semanais de duas pessoas com duração 

de duas horas.  

De acordo com o artigo 52 da LEP, essa sanção pode ser aplicada, sem prejuízo da 

sanção correspondente à falta grave, nos seguintes casos: diante da prática de fato previsto como 

crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina internas; quando o preso 

apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; ou 

quando houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação do preso em organizações 

criminosas, quadrilha ou bando. 

É importante salientar a grande preocupação doutrinária no que se refere à 

inconstitucionalidade da previsão legal criadora do regime disciplinar diferenciado, sendo 

discutido intensamente a inobservância dos direitos básicos do preso na aplicação dessa sansão 

que se mostra desumana e degradante, colocando em risco a integridade física e moral do 

apenado e desrespeitando, assim, a dignidade da pessoa humana. 

 

1.5 Regime Inicial 

A fixação do regime inicial da execução das penas privativas de liberdade cabe ao juiz 

da ação no momento da condenação e trata-se de uma fixação provisória, visto que fica sujeita 

à progressão ou regressão de acordo com o mérito do condenado, que serão decididas pelo juiz 

da execução. 

De acordo com o artigo 33 do CP para decidir sobre o regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade serão levadas em consideração a natureza e quantidade da pena 

aplicada e a reincidência. Subsidiariamente, ou seja, quando esses três fatores não determinarem 

a obrigatoriedade de certo regime, o juiz decidirá levando em consideração a culpabilidade, aos 

antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e 

consequências do crime e comportamento da vítima, conforme prevê o artigo 59 do CP. 

O caput do artigo 33 estabelece regras gerais dos regimes penais, prevendo que a 

reclusão poderá ser iniciada em qualquer dos três regimes, enquanto a detenção jamais poderá 

ser iniciada em regime fechado. Além disso, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá 
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iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O condenado a pena superior a 4 (quatro) 

anos e inferior a 8 (oito) anos poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto, desde que 

não seja reincidente. Já o condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, não reincidente, 

poderá cumprir a pena desde o início em regime aberto. 

 

1.6 Prisão domiciliar 

A prisão domiciliar se trata de uma espécie do gênero do regime aberto e exige a 

presença de mais requisitos para sua concessão. 

Assim, de acordo com o artigo 117 da Lei nº 7.210/84, somente caberá a aplicação de 

prisão domiciliar aos condenados a regime aberto nas seguintes hipóteses: quando o condenado 

for maior de 70 (setenta) anos, quando for acometido de doença grave, se possuir filho menor 

ou deficiente físico ou mental, ou se for gestante. 

Por muito tempo a doutrina entendeu que, em nome da defesa social, seria inviável a 

concessão de prisão domiciliar a condenados que não estivessem inclusos nas hipóteses 

excepcionais previstas em lei.  

Entretanto, diante da ausência das casas de albergado no Brasil, que são as unidades 

prisionais adequadas para esse regime e da crise que o sistema penitenciário como um todo 

enfrenta, é certo que há a necessidade de flexibilização da aplicação da prisão domiciliar, 

especialmente por parte do STF através da Súmula 56 que será abordada profundamente no 

presente trabalho. 

 

1.7 Progressão e regressão 

A legislação penal prevê expressamente que as penas privativas de liberdade devem ser 

executadas e forma progressiva. 

Assim, caso a pena seja executada com eficiência, abre-se a possibilidade do próprio 

recluso interferir no ritmo de cumprimento de sua pena, através da sua conduta carcerária. 

 

1.7.1 Requisitos para a progressão 

A progressão se dá na evolução de um regime mais rigoroso para outro menos rigoroso, 

levando-se em consideração a conduta do preso e o tempo que se encontra cumprindo a sanção 

naquele regime. Nesse contexto é importante salientar que não basta que o apenado tenha 

cumprido um sexto da pena no regime anterior para que progrida de regime, nos termos do artigo 

112 da Lei de Execução Penal, sendo extremamente necessário levar em consideração a 
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demonstração por parte do preso se está preparado para cumprir a sanção em regime menos 

rigoroso. 

Desta forma, o condenado deve demonstrar durante a execução da pena aptidão para ser 

transferido para um regime menos rigoroso. Assim, é necessário que o preso comprove que 

possui condições para conquistar progressivamente sua liberdade, podendo progredir para um 

regime mais liberal, sem prejuízo para os fins da execução da pena. 

Entretanto, o diploma legal não define ao certo do que se trata o bom comportamento 

necessário para a progressão de pena, fazendo com que esse merecimento seja certificado pelo 

diretor do sistema penitenciário. Assim, fica evidente como tal preceito deixa vago como o preso 

deve agir para merecer o benefício evolutivo. 

É importante salientar os retrocessos trazidos pela implementação da Lei n. 

10.792/2003, que excluiu o parecer da Comissão Técnica de Classificação e o exame 

criminológico, além de criar o regime disciplinar diferenciado, já explicitado anteriormente. 

Antes da vigência da lei supramencionada a Comissão Técnica de Classificação era 

responsável por elaborar um programa individualizador e acompanhar a execução das penas 

privativas de liberdade. Assim, cabia à Comissão emitir um parecer referente mérito do 

condenado, informando se o mesmo estaria ou não apto a cumprir pena em regime menos 

rigoroso. Assim, tal parecer deveria ser analisado pelo juiz das execuções penais de forma a 

auxiliá-lo em seu ato decisório. 

O exame criminológico, por sua vez, trata da pesquisa dos antecedentes pessoais, 

familiares, sociais, psíquicos e psicológicos do condenado, de modo a obter dados referentes à 

sua personalidade. 

Entretanto, a partir da vigência da lei supramencionada, o parecer da Comissão Técnica 

de Classificação e o exame criminológico deixaram de ser necessários para a progressão de 

regime.  

Em síntese, fica claro que a progressão pressupõe o bom comportamento carcerário do 

recluso, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime anterior. 

 

1.7.2 Regressão 

Ao adotar a progressão como instituto democrático de recuperação do condenado, a 

legislação penal prevê ainda a hipótese do condenado beneficiado pela progressão apresentar, 

posteriormente, incompatibilidade com o novo regime, causando danos à defesa social e à 

finalidade da pena. Assim, há a previsão da regressão, que se trata da transferência de um regime 

menos gravoso para o mais gravoso. 
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No que se refere a progressão, é certo que a lei não autoriza que o condenado passe 

direto do regime fechado para o regime aberto, sem passar pelo regime semiaberto. Entretanto, 

quando se fala em regressão, a lei autoriza que o apenado passe do regime aberto diretamente 

para o fechado, sem que seja necessário passar pelo semiaberto. 

De acordo com o artigo 118 da LEP, a regressão está prevista quando o sentenciado 

pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, ou sofre condenação, por crime anterior, 

cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime atual. 

 

2. PANORAMA DA EXECUÇÃO PENAL NO BRASIL 

Ao analisar a Lei de Execução Penal Brasileira é possível verificar que, apesar de se 

mostrar voltada para o ideal e possuir diversas falhas em sua aplicação prática, trata-se de uma 

lei moderna que segue parâmetros avançados em termos de codificação. 

O Direito Penal Brasileiro fundamenta-se em três conjuntos de leis: o Código Penal de 

1940, que descreve os crimes e determina a pena para cada um deles; o Código de Processo 

Penal de 1941 que determina como a justiça deve ser aplicada diante de um crime, desde a 

investigação policial até o julgamento; e a Lei de Execução Penal (Lei 7.210 de 11/07/1984). 

 

2.1 Aspectos relevantes na Lei de Execução Penal 

A LEP tem por objetivo efetivar os mandamentos existentes nas sentenças, que tem a 

intenção de reprimir e prevenir os delitos, bem como proporcionar meios para que o apenado 

seja reintegrado na sociedade. 

A finalidade da aplicação da LEP resulta que o Direito Penitenciário e o Direito de 

Execução Penal, segundo Mirabete (1997): 

 

[...] não se trata apenas de um direito voltado à execução das penas e medidas de 

segurança privativas de liberdade, como também as medidas assistenciais, curativas e 

de reabilitação do condenado, o que leva à conclusão de ter-se adotado em nosso 

direito positivo o critério de autonomia de um Direito de Execução Penal ao invés do 

restrito de Direito Penitenciário. (p.27) 

 

A elaboração da LEP se justifica justamente na necessidade de proporcionar ao preso 

ou internado as condições adequadas para sua harmônica integração social, tendo como 

finalidade promover não só a assistência ao condenado, como também a defesa social. 

Entretanto, como já anteriormente mencionado, por mais que a LEP se trate de uma lei 

extremamente moderna, pouca coisa tem sido aplicada na prática quanto ao cumprimento das 

penas privativas de liberdade, diante da falta de estrutura adequada. 
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A LEP prevê o papel dos sujeitos operadores da execução penal e de garantias de direitos 

na política de execução penal. Além disso, em seu artigo 4º, prevê a participação da comunidade 

que deve cooperar com a execução da pena especialmente ao facilitar a reinserção do condenado 

à vida social. 

Essa participação da sociedade pode se dar de diversas formas previstas em lei, como 

por exemplo com o trabalho externo em atividades privadas aos presos em regime semiaberto 

e fechado, bem como o trabalho dos presos albergados.  

Conforme será demonstrado no decorrer do presente projeto a realidade penitenciária 

brasileira apresenta há décadas diversas ilegalidades na execução penal, sendo caracterizada 

pela ausência de tratamentos adequados no sentido de reeducar o delinquente. 

 

2.2 Assistência e Direitos do Preso 

Como a reabilitação social trata da principal finalidade da pena, é certo que os apenados 

têm direito aos serviços de assistência que a possibilitem, sendo que esses serviços devem ser 

obrigatoriamente oferecidos pelo Estado com o objetivo de garantir o retorno dos mesmos a 

sociedade, em melhores condições do que quando foram recolhidos ao cárcere.  

Conforme previsto nas Regras Mínimas da ONU sobre as medidas privativas de 

liberdade, para que se obtenha a ressocialização do apenado, o sistema penitenciário deve 

empregar, todos os meios e todas as formas de assistência que puder, levando-se em 

consideração as necessidades individuais de cada recluso. 

A LEP, então, prevê em seu artigo 11 que a assistência será: material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa. 

A assistência material se trata do fornecimento de alimentação, vestuário, instalações 

higiênicas aos presos. Assim, é de extrema importância que seja assegurada a assistência 

material adequada, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana no período em que se 

encontra encarcerado.  

A LEP assegura, em seu art. 15, a assistência jurídica para aqueles presos e internados 

que sejam carentes de recursos para constituir advogado próprio. Conforme disposição do art. 

16, as unidades prisionais devem ter assistência jurídica, integral e gratuita dentro das unidades 

prisionais, através da Defensoria Pública. Insta salientar que a assistência jurídica é de 

fundamental importância na execução pena, tendo em vista que sua ausência viola os princípios 

do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

A assistência social consiste na aplicação de conhecimentos, teorias e doutrinas, 

subordinados a princípios constituintes da ciência do serviço social, procurando alcançar um 
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bem-estar social. A assistência religiosa se refere à liberdade de culto dos presos e internados, 

que podem participar de serviços organizados no estabelecimento penal e possuir livros de 

instrução religiosa. 

Finalmente, a LEP ainda estabelece que os reclusos devem ter acesso à saúde integral, 

devendo tal assistência ser prioritária e se dar de caráter preventivo e curativo, devendo 

compreender atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Tal preceito é garantido não 

só pela LEP como também pela Constituição Federal visto que todos direitos fundamentais são 

obviamente estendidos aos reclusos. 

Entretanto, as unidades prisionais brasileiras se mostram ambientes promíscuos e 

superlotados, com poucos profissionais de saúde e com intensa falta de medicamentos, o que 

reflete efetivamente no direito à saúde dos presos. Existem diversas unidades prisionais que 

sequer possuem módulo de saúde, como pode ser observado através da análise do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Percentual de pessoas privadas de liberdade em unidades com módulo de saúde

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016 

 

Para atender o que está previsto na lei seria necessário que todos estabelecimentos 

fossem aparelhados de modo a oferecer atenção básica de saúde a todos reclusos. Alguns 

estados como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí, São Paulo e o Distrito Federal 

possuem módulo de saúde em praticamente todos estabelecimentos penais. Entretanto, é 

preocupante que em alguns estados como Amapá e Rio de Janeiro o número de presos que estão 

em unidades prisionais com módulo de saúde seja apenas de 20% e 34% do total de reclusos, 

respectivamente, conforme dados do Infopen 2016. 
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A lei ainda prevê que nesses casos nos quais não há estrutura adequada para o 

atendimento, ou ainda quando forem casos de média e alta complexidade, os reclusos poderão 

ser direcionados à receber tratamento em unidades de saúde pública da localidade, mediante 

autorização expressa da direção do estabelecimento prisional. 

Dessa forma, o fato de no Brasil 15% dos presos estarem em unidades que não possuem 

sequer módulo de saúde, conforme dados do Infopen 2016, demonstra o descaso o descaso do 

poder público em garantir os direitos mais básicos dos presos que são previstos pela legislação, 

sendo público e notório o cenário de precariedade das unidades prisionais brasileiras. 

 

2.2.1 Direito à educação 

Em relação à assistência educacional a LEP promulga em seu artigo 17 que é de extrema 

importância que o Estado preste a instrução escolar e a formação profissional do preso. No 

artigo 18 fica claro que o "ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema 

escolar da unidade federativa". As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Reclusos ainda dispõem: 

 

1. Serão tomadas medidas para fomentar a instrução de todos os presos que se 

encontrem aptos em condições, inclusive a educação religiosa, nos países em que isto 

for possível. A educação dos analfabetos e dos presos jovens será obrigatória e a 

PIadministração do estabelecimento penitenciário deverá conferir-lhe particular 

atenção. 

2. NaRJ medida do possível, a educação dos presos deverá estar integrada com o 

sistema RNde educação público estatal a fim de que, ao serem colocados em 

liberdade, osRO presos possam dar continuidade a sua formação sem dificuldades. 

(ONU, 2015)RR 

 

O art. 19 da LEP se refere ao ensino profissional, que deve ser ministrado em nível de 

iniciação ou aperfeiçoamento tendo como objetivo a readaptação profissional nos setores 

produtivos da sociedade. A lei ainda prevê que a administração penitenciária deve buscar 

convênios com entidades públicas e particulares a fim de obter a efetiva assistência educacional 

dentro das unidades prisionais.  
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Gráfico 2 - Percentual de privadas de liberdade envolvidas em atividades educacionais por 

Unidade da Federação2 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016 

 

Obviamente, a assistência à educação é um dos fatores mais essenciais na reinserção 

do preso na sociedade. Entretanto, segundo informações do Infopen em 2016, apenas 12% dos 

presos no Brasil estão em atividades educacionais. Assim, fica clara a ineficiência da execução 

penal no que se refere à educação. 

 

2.2.2 Direito ao trabalho 

É certo que as propostas de programas de reinserção social na política de execução 

penal estão intimamente ligadas às atividades laborativas e de cunho profissionalizante. 

De acordo com a LEP o trabalho durante a execução penal se trata tanto de um 

direito como um dever do recluso. Esse trabalho, que além de dever social se trata de condição 

de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, sendo obrigação do condenado para 

compensação social, na medida de suas aptidões e capacidade, conforme prevê o art. 31 da LEP.  

No entanto, pode ser verificado na realidade brasileira que o sistema de atividades laborativas  

__________ 

2 O estado do Rio de Janeiro não informou ao Infopen dados sobre o percentual de pessoas privadas de liberdade 

envolvido em atividades de ensino e, assim, a população prisional deste estado não foi considerada no cálculo 

percentual total. 

no cárcere descumpre as determinações legais, sendo certo que não há oferta para todos. 

 

O trabalho prisional, voltado à ocupação e capacitação dos presos, tem se revelado, 

do ponto de vista administrativo e burocrático, praticamente inadministrável pela 
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gestão prisional. Em geral, tal atividade está entregue a fundações, fundos e até 

organizações da sociedade, sem que os gestores diretos da custódia tenham poder 

decisório sobre os tipos de atividades de trabalho, escoamento dos produtos, etc. 

(LEMBRUGER, 2004, p. 327) 

 

Conforme dados do Infopen, em Junho de 2016 apenas 15% da população prisional 

estava envolvida em atividades laborais, o que demonstra a ausência de um instrumento tão 

importante de ressocialização. 

 

Gráfico 3 – Pessoas privadas de liberdade em atividade laboral por UF3 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016 

 

Desta forma, apesar das diversas formas de assistência previstas na LEP serem de 

extrema importância no tratamento penitenciário, tendo em vista que possuem o objetivo de 

afastá-lo da reincidência e reinseri-lo ao meio social, é certo que essas políticas públicas são 

geralmente colocadas em último plano, sendo por diversas vezes totalmente desconhecidas e 

desvalorizadas tanto pelo poder público como pela sociedade de modo geral. 

 

2.6 As unidades prisionais 

Diante da imposição legal de que o cumprimento da pena privativa de liberdade deve se 

dar de forma individualizada, cada regime penal possui unidades prisionais específicas nas 

quais o apenado deverá permanecer, sendo certo que os regimes são definidos originalmente 

com base na periculosidade do agente.  

_____________ 

3 O estado do Rio de Janeiro não informou ao Infopen dados sobre a população envolvida em atividades de ensino 

e, assim, a população prisional deste estado não foi considerada no cálculo percentual total. 
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Outrossim, como já abordado anteriormente, o recolhimento do preso em 

estabelecimento penal propõe, em tese, não só a punição do transgressor, como também sua 

ressocialização. Assim, as unidades prisionais deveriam ser locais que permitissem o contato 

direto do Estado com o apenado, fornecendo condições propícias para sua reeducação e 

contendo em suas dependências áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, 

trabalho, recreação e prática esportiva. 

O estabelecimento penal deve ter locais separados para cumprimento de pena (o preso 

provisório, por exemplo, deverá ser separado dos demais reclusos) e sua lotação deve ser 

compatível com suas estruturas e finalidades, atendendo suas naturezas e peculiaridades. 

Entretanto, a realidade dos estabelecimentos penais brasileiros é extremamente diferente 

do idealizado: superlotação, motins, rebeliões, massacres e maus-tratos são registrados 

cotidianamente em um ciclo vicioso que já se tornou cotidiano e invisível para o poder público 

e para a sociedade brasileira. 

Além disso, não há a separação dos presos prevista de acordo com os critérios de 

individualização da pena e sim muitas vezes de acordo com a facção criminosa que os mesmos 

pertencem, evidenciando ainda mais a inconsistência do poder regenerador da prisão, que não 

diminui a taxa de criminalidade, mas sim promove reincidência, fabrica ainda mais delinquentes 

e favorece a organização do crime. 

Assim, diante do alto índice de reincidência que assombra o sistema penal brasileiro, 

fica evidente que o Estado falha em sua atribuição de capacitar o interno a retornar à sociedade 

disposto a cumprir a lei, o que pode ser diretamente ligada à estrutura falida das unidades 

prisionais. 

 

2.6.1 Penitenciárias 

As penitenciárias são destinadas ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. 

Nesse caso, o condenado deverá ser alojado em cela individual, com área mínima de seis metros 

quadrados, que deverá conter dormitório, aparelho sanitário e lavatório, além de apresentar 

salubridade com fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência 

humana. 

Insta salientar que as penitenciárias devem ser construídas em local afastado do centro 

urbano, mas tal distância não poderá restringir a visitação. 

Entretanto, é notório que o sistema carcerário brasileiro não está ajustado conforme a 

previsão legal, sendo certo que não há penitenciárias adequadas ao idealismo da lei. Assim, fica 
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claro que os presos não são bem acomodados nessas unidades prisionais, vivendo uma realidade 

de constrangimento ilegal que impossibilita a readaptação dos mesmos à vida social. 

 

2.6.2 Colônias agrícolas, industriais e similares 

As colônias agrícolas, industriais ou similares são destinadas ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto. Nelas o condenado deve ser alojado em compartimento coletivo, e, 

assim como nas penitenciárias, devem ser observados os critérios de salubridade do ambiente. 

Além disso, é necessário que as dependências coletivas respeitem a seleção adequada 

dos presos e o limite de lotação que não prejudique a individualização da pena. 

Nessas colônias os presos devem possuir certa liberdade, visto que para desfrutar do 

regime semiaberto o condenado deverá possuir responsabilidade em face do cumprimento da 

pena. Assim, há a possibilidade de muros mais baixos e vigilância moderada. 

Como será demonstrado no presente trabalho, o Brasil não possui muitas colônias 

agrícolas e industriais, existindo apenas 95 unidades prisionais destinadas exclusivamente ao 

regime semiaberto. Entretanto, nem todas são colônias agrícolas, e sim centros de progressão 

penitenciária que não possuem estrutura que torne possível o trabalho dos presos. Nesse caso, 

o condenado poderá trabalhar ou estudar fora do estabelecimento prisional durante o dia e 

retornar antes das 19:00 horas. 

 

2.6.3 Casa do albergado 

A casa do albergado é destinada ao cumprimento da pena privativa de liberdade em 

regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. 

Esses estabelecimentos devem situarem-se nos centros urbanos, separados das demais 

unidades prisionais, e não devem possuir obstáculos físicos contra a fuga. Nesse caso, supõe-

se que há responsabilidade por parte do condenado, que deve cumprir com seus afazeres durante 

o dia e retornar à casa do albergado durante a noite e durante seus dias de folgas. 

A lei ainda determina que em cada região do país haver ao menos uma Casa do 

Albergado, que, além do espaço de acomodação dos presos, deverá possuir local para 

ministração de cursos e palestras, além de instalações para os serviços de fiscalização e 

orientação dos apenados. 

A casa de albergado possui estrutura simples e de baixo custo, visto que não exige 

estrutura de segurança máxima. Entretanto, no Brasil há apenas 23 unidades prisionais voltadas 

para o regime aberto, sendo certo que muitos estados não possuem nenhuma casa do albergado. 
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Assim, a ausência praticamente absoluta de tais estabelecimentos penais tem impossibilitado o 

cumprimento das penas nesse regime conforme prevê a LEP. 

 

2.6.4 Cadeia pública 

Os presos provisórios são aqueles recolhidos em estabelecimento penal diante da prisão 

em flagrante, prisão preventiva, prisão resultante de pronúncia, prisão decorrente de sentença 

penal condenatória recorrível ou prisão temporária. Nesses casos o estabelecimento penal 

adequado é a cadeia pública, que deve ser instalada próxima dos centros urbanos, sendo 

observadas na sua construção as exigências previstas em Lei. 

Cada comarca deverá ter pelo menos uma cadeia pública, com o objetivo de resguardar 

a separação do preso provisórios dos demais, bem como garantir sua permanência em local 

próximo ao seu meio social e familiar. Entretanto, é certo que o número de presos provisórios 

no Brasil é assustadoramente grande, chegando a compor 40% dos presos brasileiros. Assim, 

segundo Sidio Rosa de Mesquita Júnior (1999, p. 177): 

 

Ocorre que o pior estabelecimento penitenciário existente, na prática, é a Cadeia 

Pública, a qual está sempre superlotada, não dispondo dos recursos materiais 

mínimos, bem como de instrumentos para as outras assistências previstas na LEP. 

Assim, a previsão legal reverte-se em prejuízo para o condenado, pois não existe pior 

estabelecimento para cumprimento da pena que a cadeia pública. 

 

É evidente que as cadeias públicas estão superlotadas e repletas de condenados 

definitivos, o que gera um quadro insustentável de congestionamento desse tipo de unidade 

prisional. Entretanto, é preciso analisar o quanto essa realidade é prejudicial à execução penal, 

tendo em vista que o preso provisório ainda não possui condenação e, de acordo com a lei, é 

imprescindível sua separação dos presos já condenados. Na ótica de Julio Fabbrini Mirabete 

(2000, p. 263): 

 

A separação instituída com a destinação à Cadeia Pública é necessária, pois a 

finalidade da prisão provisória é apenas a custódia daquele a quem se imputa a prática 

do crime a fim de que fique à disposição da autoridade judicial durante o inquérito ou 

a ação penal e não para o cumprimento da pena, que não foi imposta ou que não é 

definitiva. Como a execução penal somente pode ser iniciada após o trânsito em 

julgado da sentença, a prisão provisória não deve ter outras limitações se não as 

determinadas pela necessidade da custódia e pela segurança e ordem dos 

estabelecimentos. 
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3. SUPERLOTAÇÃO PRISIONAL: A SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF COMO 

ALTERNATIVA 

 

3.1 A falência do sistema penitenciário brasileiro 

Em janeiro de 2017 a sociedade pôde testemunhar o segundo maior massacre na história 

do sistema prisional brasileiro que ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, a maior 

penitenciária de Manaus, onde 56 presos foram brutalmente assassinados em um motim que 

durou aproximadamente 17 horas4. As rebeliões se estenderam a outros estados e houveram 

mais de 130 mortes, superando em número o massacre do Carandiru5 em 1992. 

Em janeiro de 2018 ainda mais reflexos da crise penitenciária foram evidenciados com 

a morte de 14 reclusos no Complexo Prisional de Aparecida em decorrência de conflitos entre 

facções e de outros 10 na Cadeia Pública de Itapajé, que, apesar de ter capacidade para abrigar 

25 pessoas, abrigava 113 presos6. 

Tais acontecimentos, além de envolverem o evidente conflito entre facções criminosas, 

demonstram o descontrole estatal diante do sistema prisional, sendo pública e notória a crise 

estrutural em que tal sistema se encontra. Assim, é certo que esse cenário de caos está 

intimamente ligado com a falta de estrutura e a ausência da concessão dos direitos básicos do 

apenado. 

 

Neste sentido, constata-se que o sistema de progressão de regime no Rio de Janeiro, 

e em todo país, assemelha-se a um barril de pólvora, pois ao não apresentar qualquer 

estímulo ao bom comportamento, impele o apenado a buscar alternativas na 

transgressão, seja através de fugas, motins ou rebeliões. (SOUZA, 2015, p.190) 

 

Além da violência extremamente presente nas penitenciárias brasileiras, outras 

características contribuem para o agravamento da crise. O Brasil vive um dos momentos mais 

críticos da sua história e ultrapassa o número de 720 mil presos, registrando uma superlotação 

sem precedentes e possuindo a terceira maior população carcerária do mundo. 

Além disso, verifica-se um cenário crescente da taxa de aprisionamento que 

________________ 

4 Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2018/02/06/2018-crise-prisional-nao-superada/. Acessado em: 

25/06/2018. 

5Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/banco-de-dados/2017/10/1923603-ha-25-anos-massacre-do-

carandiru-resultou-na-morte-de-111-detentos.shtml. Acessado em: 25/06/2018. 

6 Disponível em: http://www.iddd.org.br/index.php/2018/02/06/2018-crise-prisional-nao-superada/. Acessado em: 

25/06/2018. 
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aumentou em 157% no Brasil entre 2000 e 2016, e que, combinada com a falta de investimento 

no setor, demonstra que a tendência é a situação se agravar ainda mais. 

Assim, o cenário de superlotação fica cada vez mais evidente, tendo em vista que a 

população prisional brasileira tem crescido intensamente ao longo dos últimos anos e a oferta 

de vagas por parte do Estado não tem conseguido acompanhar esse crescimento, fato que pode 

ser constatado através da tabela 1. 

 

Tabela 1- Evolução da população prisional, vagas e déficit de vagas entre 2000 e 2016 

 Reclusos Vagas Déficit de vagas 

2000 232.755 135.710 97.045 

2001 233.859 141.297 92.562 

2002 239.345 156.432 82.913 

2003 308.304 179.489 128.815 

2004 336.358 200.417 135.941 

2005 361.402 206.559 154.843 

2006 401.236 236.148 165.088 

2007 422.373 249.515 172.858 

2008 451.429 266.946 184.483 

2009 473.626 278.726 194.900 

2010 496.251 291.520 214.731 

2011 514.582 295.413 219.169 

2012 549.786 310.687 239.099 

2013 581.507 341.253 240.254 

2014 622.202 371.884 250.318 

2015 698.618 371.201 327.417 

2016 726.712 368.049 358.663 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, dezembro de cada 

 

Segundo dados do INFOPEN, o sistema prisional brasileiro possuía uma taxa de 

ocupação média de 197,4% em Junho de 2016, demonstrando o cenário gravíssimo de 

superlotação nos estabelecimentos penitenciários. Entre as realidades estaduais, o caso do 

Amazonas se destoa, conforme Gráfico 4, podendo ser verificada a maior taxa de ocupação do 

país, sendo aprisionadas 48 pessoas em um espaço que deveria ser destinado para apenas 10 

indivíduos. 
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Gráfico 4 - Taxa de ocupação no sistema prisional por Unidade da Federação 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 2016. 

 

A superlotação certamente é o mais crônico dos problemas dos presídios brasileiros. 

Para Rogério Greco (2015, p. 228), um dos fatores preponderantes para a falência do objetivo 

ressocializador da pena é sem dúvida este. A adoção de políticas mais austeras que apregoam a 

cultura da prisão como resolução dos problemas contribui de maneira significativa para esse 

problema, bem como a prática indiscriminada de prisões cautelares que será demonstrada 

posteriormente. 

Assim, ao ser recolhido ao cárcere, o apenado é colocado em um ambiente superlotado, 

falido e desestruturado, sendo comum a prática de ilegalidades e a violação de diversos direitos 

deste indivíduo. 

Além disso, pouco é ofertado o acesso à educação e às atividades laborativas, 

dificultando ainda mais que ajam melhorias significativas no indivíduo que cumpre pena 

restritiva de liberdade. 
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Desta forma, fica claro que o tratamento dado ao preso no Brasil não tem produzido os 

efeitos previstos na legislação penal quanto à readaptação e reintegração do apenado à 

sociedade, ficando evidente que o sistema prisional brasileiro vem passando por uma crise sem 

precedentes. 

 

Embora tenham aumentado consideravelmente os investimentos na área, por todo país 

ainda se encontram evidências de um acelerado processo de deterioração: 

superlotação, maus tratos, motins, rebeliões e massacres, fazem do sistema 

penitenciário brasileiro uma bomba-relógio prestes a explodir. Cenas de terror, de 

deterioração humana são denunciadas periodicamente por organismos nacionais e 

internacionais, mas sem respostas concretas do poder público. (JULIÃO, 2012, p. 

121) 

 

3.2 Faltas de vagas nos regimes semiaberto e aberto 

Ao analisar a problemática da falta de vagas no sistema carcerário, pode-se verificar que 

o alto número de presos sem condenação é um fato determinante que traz prejuízos à execução 

penal brasileira, tendo em vista que há um processo de banalização da prisão cautelar. Em Junho 

de 2016, mais de 40% das pessoas presas do Brasil não haviam sido ainda julgadas e 

condenadas, quadro que tem se mantido ao longo dos últimos anos, conforme análise do gráfico 

5. 

 

Gráfico 5- Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 

 

Assim, diante é nítida a ligação entre a manutenção em cárcere de pessoas que ainda 

não foram sentenciadas com as deficiências relacionadas à execução penal, tendo em vista que 

o excesso de presos provisórios é um dos principais fatores que desencadeiam a superlotação, 

fazendo com que a necessidade de que o preso já sentenciado cumpra sua pena em 

estabelecimento adequado seja deixada em segundo plano. 
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Além disso, ao analisar-se a destinação originária dos estabelecimentos prisionais, 

demonstrada no gráfico 6, fica evidente falta de estabelecimentos para cumprimento de pena 

em regime semiaberto e aberto, sendo a maioria deles destinados ao recolhimento de presos 

provisórios, demonstrando a preocupação do Poder Público em encarcerar mas a deficiência 

em garantir que a execução da pena se dê conforme os moldes legais. 

 

Gráfico 6 – Quantidade de vagas por tipo de regime ou natureza da prisão 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 

 

Assim, levando em consideração que o sistema penitenciário brasileiro é estruturado 

neste sentido, fica claro que não há colônias agrícolas ou industriais tampouco casas de 

albergado suficientes para atenderem a demanda da população prisional, gerando um índice 

altíssimo de falta de vagas nos estabelecimentos adequados, que pode ser verificado através da 

análise do gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Quantidade de vagas e presos por tipo de regime ou natureza da prisão 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2016 
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Desta forma, resta comprovado que, contrariando claramente as disposições do art. 33 

do Código Penal e o Título IV da Lei de Execução Penal, a maioria dos presos em regime 

semiaberto cumpre pena em unidades típicas de cumprimento da pena em regime fechado, 

apresentando a mesma debilidade no cumprimento da pena no regime aberto. 

 

3.3 Análise geral da Súmula nº 56 do STF 

As inegáveis deficiências do sistema penitenciário brasileiro demonstradas até aqui e a 

conhecida falta de investimento do Poder Público nesse setor evidenciam como a superlotação 

ocasiona a restrição de diversos direitos do preso, entre eles a de cumprir a pena em 

estabelecimento adequado. 

Desta forma, a crise implementada neste sentido obrigou o Supremo Tribunal Federal a 

render-se à necessidade de flexibilizar a aplicação de regime menos grave sempre que não 

houver a possibilidade de cumprir a pena no regime que lhe é concedido por falta de 

estabelecimento adequado, conforme enunciado a seguir: 

 

Súmula Vinculante nº 56: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a 

manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 11/05/2016 (repercussão geral), (Informativo 825). STF. Plenário. 

Aprovada em 29/06/2016.  

 

Dessa forma, o condenado não deve cumprir pena em regime fechado em razão da 

inexistência de vaga no regime semiaberto, ou permanecer em qualquer desses dois regimes 

ante a ausência de casa de albergado. 

O surgimento de tal Súmula ratificou o entendimento jurisprudencial já pacífico no 

sentido de que a falta de vagas no regime prisional pertinente ao condenado não permite mantê-

lo em regime mais gravoso, tendo em vista que viola às garantias da individualização da pena 

(CF, art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º XXXIX).  

 

3.4 Conceito de “estabelecimento similar” e “estabelecimento adequado” 

Como já observado no presente trabalho, a legislação penal brasileira considera regime 

semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e 

regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 

Diante disso, fica claro o surgimento de diversas discussões e controversas do que se 

trata estabelecimento similar ou estabelecimento adequado. Por mais que a LEP também trate 

do tema, não há na legislação uma definição concreta do que se tratam tais estabelecimentos. 



52 
 

De fato são poucas colônias agrícolas ou industriais existentes no Brasil. Sendo assim, 

na grande maioria dos casos que há a aplicação de pena em regime semiaberto, esta se dá em 

estabelecimentos similares. Assim, os presos de tal regime não precisam obrigatoriamente 

cumprir pena nas colônias, mas também é permitido que cumpram em estabelecimento 

adequado às características do semiaberto. 

No caso do regime aberto, onde há ainda mais escassez das unidades prisionais, a 

aplicação se dá apenas em uma unidade diferente dos demais presos. Assim, obviamente surge 

uma discussão a respeito da legalidade desta prática. 

No RE 641.320/RS o STF entendeu que, em cada caso concreto, os magistrados 

possuem competência para verificar se os estabelecimentos onde os presos se encontram no 

regime semiaberto ou aberto podem ser enquadrados como "estabelecimento similar" ou 

"estabelecimento adequado". Assim, este é o entendimento do STF: 

 

Os juízes da execução penal podem avaliar os estabelecimentos destinados aos 

regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São 

aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, 

industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” 

(regime aberto) (art. 33, §1º, “b” e “c”, do CP). No entanto, não deverá haver 

alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime 

fechado. STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

11/5/2016 (repercussão geral) (Informativo 825). 

 

Assim, é certo que a evidente falta das unidades prisionais previstas em lei não pode, de 

forma alguma, fazer com que o apenado não desfrute dos benefícios da progressão, tendo em 

vista que o indivíduo não pode ser prejudicado pela ineficiência do Estado. Desta forma, é de 

extrema importância que ao menos os presos possam estar em estabelecimentos similares ou 

adequados, visto que solucionar o problema da falta de unidades demanda longo período de 

tempo, e não há nenhum otimismo no cenário prisional neste sentido. 

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal determinou que o Conselho Nacional de 

Justiça verifique se o Complexo Penitenciário Industrial de Santa Catarina atende aos requisitos 

para o cumprimento do regime semiaberto. 

A decisão se deu após divergência de um juiz de primeira instância e do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina ao julgarem um Habeas Corpus no qual um preso alegou estar 

cumprindo pena em regime mais gravoso em razão da ausência de vaga em estabelecimento 

prisional compatível com o regime semiaberto. 

De acordo com os autos, o juízo da 3ª Vara Criminal de Joinville, ao deferir a progressão 

de regime ao condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, autorizou sua prisão 
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domiciliar por entender que a Penitenciária Industrial da cidade não atende aos requisitos do 

regime semiaberto. O TJ-SC, no entanto, ao acolher recurso do Ministério Público estadual, 

determinou a manutenção do sentenciado na penitenciária, decisão que foi mantida pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

No Supremo, a Defensoria Pública da União alegou que a manutenção do cumprimento 

da execução penal na Penitenciária Industrial de Joinville afronta o enunciado da Súmula 

Vinculante 56, do STF, segundo a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza 

a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.  

De acordo com a DPU, apesar de o sentenciado ficar separado dos demais segregados, 

segue rotina própria de encarcerado em regime fechado. Pediu assim a concessão da ordem para 

determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou em prisão domiciliar diante da falta de 

vaga em estabelecimento adequado. 

No STF, a 2ª Turma manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Porém, decidiu oficiar ao CNJ para verificar se o local atende aos requisitos para o cumprimento 

do regime semiaberto. 

Em seu voto, o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, explicou que a decisão do STJ 

foi fundada em relatório do TJ-SC, segundo o qual a Penitenciária Industrial de Joinville contém 

espaço destinado aos presos em semiaberto, enquadrando-se no conceito de estabelecimento 

penal similar. Assim, deve ser mantido o acórdão do STJ, que se baseou nos elementos 

“sólidos” apresentados pelo tribunal estadual. 

Além disso, para o ministro, não é possível a partir dos elementos dos autos avaliar se 

o estabelecimento é ou não apropriado para o cumprimento de pena em regime semiaberto. Há 

uma divergência entre a posição do juiz de primeira instância e do Tribunal de Justiça com 

relação a esse ponto e, segundo Toffoli, a análise dessa questão passaria pela apreciação de 

fatos e provas, o que não se mostra possível na via do Habeas Corpus. Com informações da 

Assessoria de Imprensa do STF. 

 

3.5 A individualização da pena 

A individualização da pena está prevista expressamente no artigo 5º, inciso XLVI da 

Constituição Federal ao prever a classificação penitenciária, estabelecendo que a pena será 

cumprida em estabelecimentos distintos levando em consideração a natureza do delito, a idade 

e o sexo do apenado. Neste sentido, explica Luiz Regis Prado (2013, p.31):  
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O princípio da individualização da pena consiste numa diretriz constitucional 

orientadora de imposição, aplicação e execução da pena (art. 5º, XLVI), no sentido de 

que o condenado não só receba a pena adequada à reprovação e prevenção do crime, 

dentre os critérios previamente estabelecidos em lei, mas que também, no decorrer da 

execução, receba o condenado a devida atenção do Estado, não só no que tange às 

suas características pessoais, mas que, de igual forma, a expiação seja atenuada, à 

medida que se constate uma prognose positiva na reeducação penal. 

 

Assim, a individualização da pena se trata de um postulado básico da execução penal, 

tendo em vista o papel ressocializador da pena, devendo o preso ser atendido individualmente 

para que seja destinado ao programa de execução mais adequado para suas condições pessoais. 

A LEP ainda prevê que deve ser assegurada a separação dos presos segundo critérios de 

gênero e em razão de idade de acima de 70 anos (art. 82, §1º), condenados e provisórios (art. 

84). 

Dessa forma, fica evidente como o regime prisional brasileiro demonstra extrema 

ilegalidade, tendo em vista que a individualização da pena não é respeitada e não há a separação 

dos presos pela gravidade dos crimes pelos quais foram condenados. 

Na LEP ainda há uma indicação da classificação por antecedentes e personalidade, 

fazendo com que seja necessário um exame médico-psicológico-social a fim de reunir o maior 

número de dados a respeito do delinquente, para que sejam obtidas conclusões para 

classificação e individualização da execução. Além disso, a LEP prevê o exame criminológico. 

 

O Exame criminológico é uma espécie do gênero exame da personalidade e parte "do 

binômio delito-delinquente, numa interação de causa e efeito, tendo como objetivo a 

investigação médica, psicológica e social, como o reclamavam os pioneiros da 

criminologia". No exame criminológico, a personalidade do criminoso é examinada 

em relação ao crime em concreto, ao fato por ele praticado, pretendendo-se com isso 

explicar a "dinâmica criminal (diagnóstico criminológico), propondo medidas 

recuperadoras" e a avaliação da possibilidade de delinquir (prognóstico 

criminológico). (MIRABETE, 1977, p. 54) 

 

Desta forma, pode-se concluir que a LEP se fundamenta em uma perspectiva que a sua 

finalidade precípua é a de reeducar o apenado, fazendo com que o objetivo da execução penal 

seja que o criminoso deixe de agir como tal, obtendo mudanças de suas atitudes e de seu 

comportamento social, sendo necessário que seja levando em conta suas características 

pessoais. 

 

Compreendendo o delinquente como enfermo, no seu sentido literal, o objetivo do 

tratamento penitenciário é fazer do preso ou internado uma pessoa com a intenção e 

capacidade de viver respeitando a lei penal, procurando-se, na medida do possível, 

desenvolver no reeducando uma atitude de apreço por si mesmo e de responsabilidade 
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individual e social com respeito à sua família, ao próximo e à sociedade em geral. 

(JULIÃO, 2012, p. 121) 

 

Desse modo, quando os presos dos regimes semiaberto e aberto são mantidos nos 

mesmos estabelecimentos que os presos em regime fechado e provisórios, está claramente 

sendo violado a individualização da pena, uma garantia constitucional da mais alta relevância. 

 

3.6 O excesso e desvio de execução 

O processo de execução penal é regido pelo princípio da legalidade. Isso significa que 

em todos os atos relativos a esse procedimento devem ser observados os limites previstos na 

sentença penal condenatória transitada em julgado. 

Desta forma, é certo que a prática da manutenção do apenado em regime mais gravoso 

diante da ausência de vagas no regime adequado do que o mesmo passou a ter direito diante da 

progressão de regime que é prevista em lei, é uma situação que caracteriza o desvio de 

execução. 

O art. 185 da LEP prevê que sempre que algum ato for praticado além dos limites 

fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares, haverá excesso ou desvio da 

execução penal. Assim tais excessos e desvios se dão quando os limites impostos pela sentença 

condenatória são ultrapassados, atingindo direitos dos condenados e afetando a legalidade do 

processo executivo. É neste sentido a lição de Sidnei Agostinho Beneti (1996, p. 57/58): 

 

O Estado, ente jurídico, não pode agir fora da legalidade, pena de incidir em 

contradictio in terminis que o desnaturaria em mero Estado de força, despojado das 

características de Estado de Direito. ‘A derradeira garantia inerente ao devido 

processo penal, objeto deste estudo, é a da legalidade da execução penal. Faz-se ela, 

com efeito, e como antes também acenado, indispensável e inarredável complemento 

de todas as outras, reintegráveis no processo de execução da sentença penal 

condenatória’. 

Se já não se pode fugir da legalidade no âmbito cível, em que há direitos disponíveis, 

com muito mais razão não se pode no âmbito da execução penal, que lida com a 

suspensão temporária de direitos deque o condenado não poderia renunciar em favor 

do Estado ou da vítima. Ainda: o Estado, guardião do Direito, não pode, por exigência 

lógico-jurídica, ser autor de infrações ao direito de ninguém, pena de caracterizar-se 

o arbítrio. 

Daí a consequência de o título executivo penal ter de executar-se na exata medida da 

restrição ao direito do condenado estabelecida pela sentença, a qual, por sua vez, não 

pode impor ao condenado pena mais grave do que a prescrita para a infração penal – 

ainda que a possa aplicar menos grave, como ocorre no caso de condenação após 

anulação de anterior sentença. A execução jamais poderá realizar-se além da 

literalidade do título executório penal, pena de configurar-se excesso de execução. 

 



56 
 

Desta forma, é certo que há excesso de execução na hipótese de execução abusiva, 

violando-se direitos do sentenciado quanto à quantidade da punição importa. O desvio da 

execução, por sua vez, se dá quando o cumprimento da pena destoa dos parâmetros impostos 

na sentença ou previstos em lei, o que pode se relacionar não apenas a negatória de direitos do 

sentenciado, como também a benefício impropriamente concedidos. 

É justamente neste ponto que se configura o desvio de execução na permanência do 

condenado no regime semiaberto nas regras do regime fechado por inexistência da colônia 

agrícola, industrial ou similar, bem como a permanência em regime mais gravo quando se tem 

direito ao regime aberto. Nesses casos, o constrangimento ilegal supera em conteúdo qualitativo 

os limites fixados, tendo em vista que após cumprir os requisitos previstos em lei o apenado 

deve usufruir dos benefícios da progressão de regime.  

 

Ocorre que a questão do desvio é um problema crônico no sistema penitenciário 

nacional. De acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil até junho de 2012, já possuía 

um déficit de quase 25.000 vagas no regime semiaberto. Dessa forma, os Tribunais 

passaram a entender que se o Estado não possui condições de promover a execução 

da pena nos moldes em que ela foi imposta na sentença, não será o preso que suportará 

esse ônus, ao cumprir uma pena mais severa por incompetência do próprio Estado. 

Assim, diante da ausência de vagas, os Tribunais determinam a progressão direta para 

o regime aberto e, na sua ausência, prisão albergue domiciliar. (ALMEIDA, 2013, p. 

27) 

 

3.7 Parâmetros adotados pelo RE 641.320/RS 

O aspecto mais inovador da Súmula Vinculante nº 56 se dá a partir do momento em que, 

além de prever a impossibilidade da manutenção do recluso em regime mais gravoso, o 

Supremo define ainda medidas práticas para a atuação dos juízes da execução penal diante do 

problema crônico da falta de vagas. 

Assim, ao se atentar e reconhecer as ilegalidades que são intensamente cometidas no 

que tange à progressão de regimes no sistema prisional, foram adotados pelo STF alguns 

parâmetros para o déficit de vagas nas unidades adequadas, como pode ser verificado a seguir: 

 

1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 

2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou 

é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 

3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que 

progrida ao regime aberto. 

STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 

(repercussão geral) (Informativo 825).  
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Os parâmetros fixados pelo STF visam o surgimento de novas vagas nos regimes 

semiaberto e aberto, demonstrando a impossibilidade da permanência do preso em regime mais 

gravoso. Como as vagas são insuficientes, tendo em vista que já há um preso ocupando a vaga 

existente, o STF determina, como alternativa, antecipar a saída do sentenciado que já ocupa tal 

vaga, abrindo-a para o apenado que acaba de progredir. 

Desta forma, se um sentenciado que cumpre pena no regime fechado progride para o 

regime semiaberto e não existe vaga naquela unidade prisional adequada, o entendimento do 

STF é de que o juiz das execuções penais deverá antecipar a saída de um apenado que já estava 

no regime semiaberto, fazendo com que surja uma nova vaga. 

Nesse caso, o recluso que cumpria pena no regime semiaberto receberá o benefício da 

"saída antecipada" e ficará em liberdade eletronicamente monitorada, estando livre para 

trabalhar e estudar, recolhendo-se em casa nos dias de folgas, sendo sempre monitorado com 

tornozeleira eletrônica. 

No caso da ausência de vaga para um sentenciado que progride do regime semiaberto 

para o aberto, o STF determina que o juiz de execução penal deverá conceder a um preso que 

está no regime aberto a possibilidade de cumprir o restante da pena por meio de pena restritiva 

de direitos e/ou estudo, fazendo com que surja uma nova vaga para o preso que acaba de 

progredir para o regime aberto. 

Nesse caso, se não há estabelecimentos adequados ao regime aberto, a primeira 

alternativa não deve ser prisão domiciliar, mas a substituição da pena privativa de liberdade 

restante por penas restritivas de direito e/ou estudo. 

Insta salientar que os benefícios, portanto, devem ser concedidos aos reclusos que estão 

mais próximos de progredir ou de cumprir a totalidade pena, sendo certo que os apenados que 

serão beneficiados com a saída antecipada ou com as penas alternativas deverão ser escolhidos 

com base em critérios isonômicos. 

Assim, tais benefícios deverão ser deferidos aos sentenciados que estiverem mais 

próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, que estão mais próximos de progredir ou 

encerrar a pena, além de satisfazerem os requisitos subjetivos, apresentando bom 

comportamento. (Cavalcante, 2016). 

Para tanto, foi determinado pelo STF que CNJ fizesse um "Cadastro Nacional de 

Presos", com as informações sobre a execução penal de cada um. A partir desse sistema é 

possível verificar os apenados com expectativa de progredir ou de encerrar a pena no menor 

tempo e, em consequência, organizar a fila de saída observando a isonomia. 
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Observa-se, no entanto, que tal entendimento tem sido motivo de controvérsias, tendo 

em vista que em Abril de 2018 o colegiado do STJ suspendeu a tramitação de todos os recursos 

especiais e agravos em recurso especial que versassem acerca da possibilidade ou não da 

concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros 

supramencionados. 

Assim, o tema tem sido objeto de discussão, tendo em vista que na Súmula nº 56 o STF 

impõe a adoção das medidas propostas como prioritárias à concessão da prisão domiciliar. 

Segundo o Supremo, há inconvenientes relacionados a esse tipo de cumprimento de pena, tendo 

em vista que os apenados desprovidos de recursos financeiros terão dificuldades para exercê-

lo. 

Ainda segundo entendimento do STF, o apenado poderá encontrar empecilhos na prisão 

domiciliar tendo em vista que deverá providenciar uma casa para ser acolhido, sendo certo que 

nem sempre possuirá uma família para apoiá-lo. Além disso, entende que o recolhimento 

domiciliar em tempo integral, gera dificuldades de caráter econômico e social, visto que o 

sentenciado passa a necessitar de terceiros para satisfazer suas necessidades básicas. De certa 

forma, há uma transferência da punição para a família, que terá que fazer todas as atividades 

externas do sentenciado. 

Além disso, o STF entende que existe dificuldade de fiscalização se o apenado está 

realmente cumprindo a restrição imposta, além de é extremamente difícil para o apenado 

conseguir um emprego no qual ele trabalhe apenas em casa, prejudicando sua ressocialização. 

 

3.8 Medidas determinadas ao CNJ 

A fim de tentar minimizar a problemática exposta e conseguir implementar as teses que 

foram definidas a partir da Súmula nº 56, o STF fez algumas determinações ao CNJ.  

Conforme já mencionado, para que os parâmetros adotados pelo STF sejam postos em 

prática se mostra necessária a estruturação de um Cadastro Nacional de Presos. Assim, o STF 

determinou ao CNJ que apresentasse um projeto de estruturação do cadastro, com etapas e 

prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para 

identificar os reclusos mais próximos da progressão ou extinção da pena. 

O STF ainda determinou que o CNJ emitisse um relatório sobre a implantação das 

centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, de projeto de medidas ulteriores 

para desenvolvimento dessas estruturas, bem como um projeto para reduzir ou eliminar o tempo 

de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade. 

Conforme o acórdão, esse relatório deveria avaliar: 
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(a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; 

(b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; 

(c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento 

dos financiamentos com recursos do FUNPEN; 

(d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 

 

Diante da inquestionável fragilidade das informações do sistema penitenciário, que se 

trata de mais uma característica desencadeada pela crise atual do setor, em 2017 o sistema para 

cadastro dos presos passou a ser implementado com o a criação do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões (BNMP), através do qual é possível o monitoramento das ordens de 

prisão expedidas pelo Judiciário, o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura em 

âmbito nacional e em tempo real, conforme Imagem 1.  

 

Imagem 1 – Painel do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 

 

Fonte: Painel do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 

 

Até Junho de 2018 os dados de 22 estados da federação já haviam sido implementados 

no sistema. A partir dessa a alimentação dos dados, será possível a criação pelo Poder Judiciário 

de um banco de dados dinâmico e de abrangência nacional, permitindo a criação do Cadastro 

Nacional de Presos, para que seja possível verificar o andamento da execução penal de cada um 

e garantir a aplicação dos parâmetros que impeçam a prática de ilegalidades referentes à 

progressão. 
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3.9 Apelo ao legislador 

A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. 

No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é 

absolutamente inviável. Assim, através da Súmula nº 56 o STF ainda propõe ao Poder 

Legislativo uma avaliação da possibilidade de reformular a execução penal e a legislação 

correlata. Assim, segundo o STF propôs ao legislador que tome as medidas para: 

 

(a) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão 

de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; 

(b) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; 

(c) impedir o contingenciamento do FUNPEN; 

(d) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, 

capilarizadas; 

(e) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em 

estabelecimentos penais; 

(f) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, 

e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de 

droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos 

recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos 

administradores públicos; 

(g) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que 

recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; 

(h) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de 

trabalho e estudo no sistema prisional. 

STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 

(repercussão geral) (Informativo 825). 

 

A falta de unidades adequadas ao cumprimento de pena em regime semiaberto abre 

espaço para a prática de diversas ilegalidades na execução penal, especialmente ao desvio de 

execução, fazendo com que os presos cumpram pena em regime mais gravoso. 

Assim, a inobservância do sistema progressivo desencadeia uma série de mazelas ao 

sistema carcerário e rompe de vez com o objetivo de ressocialização. 

Basta uma reflexão simples para concluir-se que se o preso se encontra me condições 

desumanas de aprisionamento e tem consciência de que terá dificuldades em usufruir dos 

benefícios referentes à progressão, fica evidente que isso reflete na conduta dos presos e cria 

um cenário ainda mais turbulento 
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CONCLUSÃO 

 A crise de legitimidade do sistema prisional brasileiro é cada vez mais notória: 

superlotação, negação dos direitos básicos do apenado, violência, ausência de atividades 

educacionais e laborativas e outros diversos traços evidenciam o abandono do setor por parte 

do Poder Público. 

A situação em que se encontram submetidos os sentenciados são visivelmente 

incompatíveis com o que determinam a Constituição da República e a Lei de Execução Penal, 

pois a incapacidade do Estado de adotar as providências necessárias ao cumprimento das 

diretrizes que lhe impõe o ordenamento positivo expõe o condenado há um inaceitável desvio 

de finalidade no processo de execução da pena, com vulneração de direitos fundamentais 

legitimados pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da 

individualização da pena. 

A realidade do sistema carcerário brasileiro permite verificar uma situação 

extremamente problemática no que se refere à estrutura das unidades prisionais, sendo certo 

que é clara a ausência dos estabelecimentos adequados para cumprimento dos regimes 

semiaberto e aberto. Entretanto, como insistentemente mencionado, é certo que o apenado não 

pode ser prejudicado pela ineficiência do Estado em promover o que a lei penal prevê. 

Nesse contexto se torna fundamental a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, 

sendo certo que o apenado não deve cumprir pena em regime mais gravoso do que o que tem 

direito, tendo em vista que ao negar os direitos básicos do apenado que dificultam sua 

ressocialização intensifica ainda mais a criminalidade e o aumento da população carcerária, 

tornando-se um ciclo vicioso cada vez mais sem solução. 

É certo que a superlotação é o principal fator que desencadeia tantas falhas na execução 

penal brasileira, ocasionando a violação do direito à progressão e impedindo que o sentenciado 

cumpra sua pena nos moldes legais. 

Assim, ao se atentar e reconhecer as ilegalidades que são intensamente cometidas no 

que tange à progressão de regimes no sistema prisional, o STF cria uma ferramenta fundamental 

para ao menor tentar adequar o falido sistema prisional ao que a lei determina. Desta forma, já 

que não são verificados investimentos necessários nas unidades prisionais que poderiam 

auxiliar na solução da problemática à longo prazo, torna-se imprescindível o uso de medidas 

jurídicas que auxiliem no combate das ilegalidades recorrentes na execução penal brasileira. 

Portanto, pode-se concluir que, diante da crise evidenciada no sistema penitenciário, tal 

setor reclama por urgente reforma, sendo de extrema necessidade uma intervenção mais 

racional do Estado, além da devida conscientização da sociedade civil da importância desta, 
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levando em consideração que as ilegalidades que ocorrem nas unidades prisionais prejudicam 

não apenas o sentenciado mas a sociedade como um todo. 

Fica claro, então, que apenas considerando os aspectos socioeconômicos, políticos e 

jurídicos como complementares é possível que ocorram as mudanças necessárias na busca por 

um sistema prisional mais justo que cumpra seu papel legal de ressocializar e garantir o retorno 

do sentenciado à sociedade. 
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