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As considerações a serem expcndidas no que tange à Execuçao Penal ou
procedimento executivo penal merecem, primeiramente, uma rápida digressão no
que tange aos Sistemas Penitenciários, posto que, deles emergiram os regimes a que
nosso Direito Punitivo veio a abarcar.

Assim é que, numa retrospectiva sintética, de se salientar que nos primórdios da
antigüidade nao se pode falar em Sistema Penitenciário, ou regime, enfim, qualquer
terminologia que se queira emprestar, posto que quando imposta a medida punitiva,
os condenados, via de regra, sofriam as sanç6es que lhes eram ditadas, as quais
consistiam, em sua maioria, na morte, através das mais variadas formas, que nao
seria adequado trazermos à colaçao.

Milênios vimos transcorrer, até que, no Século das Luzes, embora a Idade
Média já registre, episodicamente, alguma tendência em formular um Sistema, ou
direcionar alguma coisa a respeito do real significado de Penitenciária, o que
podemos asseverar é que, e isso a História testemunha, tratava~se dos "Penitenciá
riosH

, ou seja, lugares onde os "penitentes" purgavam pelo mal cometido. Em tennos
de Sistema, o século atrás apontado é que vem a traçar as primeiras linhas, movido
pelas idéias libertárias de uma situação que nao mais se tolerava, não mais era
concebida pelo homem, haja vista as diversificadas formas de puniçao, humilhantes,
que punham o ser humano em lugar de objeto, e não de pessoa.

Manoel Pedro Pimentel, renomado Mestre, não só da Ciência Penal, mas
também profundo conhecedor do Penitenciarismo, em sua obra 110 Crime e a Pena
na Atualidade", ed. RT 1983, traz substanciosa liçao concernente aos "Sistemas
PenitenciáriosH a fls. 134 usque 145, de onde se extrai não apenas o que precedeu os
Sistemas, mas também aqueles que vieram a formar defensores.

Doutrina o 1vlestre paulista que "não é indiferente o uso das expressões, sistema
e regime, penitenciários, parecendo que não está com a razão Cuello Calón quando
sustenta que ambas se equivalem. Sistema é gênero, enquanto que regime é
espécie, pois os regimes penitenciários cabem dentro do sistema penitenciário.
Preferimos, por isso, usar a expressão sistemas penitenciários para dar significado
ao tema de que ora trataremosll
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Como precursores, valendo~nüs do autor cito de se salientar o nome de John
Howard, o qual "foi nomeado sherif' do condado de Belfast, em 1772. Em razão do
seu ofício conheceu a prisão local e ficou vivamente impressionado com as deficiên
cias apresentadas. Viajou por várias localidades da Inglaterra visitando as. prisóes
existentes, horrorizando-se com o que lhe foi dado ver em todas elas.

Homem de posses, iniciou uma cruzada em favor da melhoria das prisões,
escrevendo em 1776 o livro que se tornou famoso "The State af Prison in England
and \Y.Jalles". Suas justas críticas deram origem aos chamados "Howard's Acrs"
beneficiando os presos, e se lhe atribui, também, a elaboração das "Penitenciary
Houses". Foi, até o fim de sua vida, um apóstolo pregando as idéias relacionadas
com a humanização da prisão.

Alinha a figura por todos conhecida de Beccaria, que em 1764 legou à
humanidade o "pequeno grande livro" "Dos delitos e das penas", o qual veio a
assumir o mesmo contorno da obra de John Howard. Segue~se o não menos
conhecido Bentham que em 1818 escreveu a "Teoria das penas e das recompensas".

Tais nomes, encontráveis em qualquer obra de Direito Penal, legaram à
posteridade páginas imorredouras, que vieram a se constituir na base dos grandes
Sistemas que tomaram conta do mundo, a partir de então.

Historicamente o primero Sistema Penitenciário que aparece foi o denominado
Pensilvânico ou de Filadélfia, seguindo~se o Auburniano, o Espanhol! também
conhecido como de Montesinos, o Progressivo Inglês e o Progressivo Irlandês, do
qual nos ocuparemos, em rápidas consideraçoes, em decorrência de que nossa
legislaçãO, conquanto não tenha adotado tal sistema na sua inteireza, dele extraiu as
linhas determinantes da situação em que hoje nos encontramos.

Com efeito, o Sistema Progressivo Irlandês tem na pessoa de \X!alter Crofton,
que dirigiu as prisoes da Irlanda, o seu idealizador. Quatro etapas, ou períodos,
caracterizavam~no,consoante diz o ex~Secretário de Justiça, e também da Segurança
Pública do Estado de São Paulo. Vejamos quais eram: "o penal, na celaj o da
reforma, pelo isolamento noturno; o intermediário com trabalho em comum,
caracterizado pelo fato dos prisioneiros vestirem roupas civis e. desempenharem
alguns empregos ou encargos externos, até mesmo com trabalhadores livres; o da
liberdade provisória, que se tornava definitiva pelo bom comportamento. O acesso a
cada uma dessas etapas era feito progressivamente! através do ganho de vales
merecidos".

Se verificarmos o Código Penal de 1940, em sua redação originária; veremos
que, com algumas modificaçoes, o Sistema Progressivo Irlandês foi o adotado.

Mesmo antes da edição do Código, tentativa tivemos! como o Anteprojeto do
Código Penitenciário da República, de 1933; que se converteu ho Projeto n.° 1 de
1935, de autoria de Cândido Mendes, Lemos Britto e Heitor Carrilho. Embalde
esforços, nâo logrou aprovação. Posteriormente·. tivemos o .. Anteprojeto. de Código
Penitenciário de Oscar Stevenson, de 1957, sucedendo~se O de Roberto Lyra, de
1963, como também o Anteprojeto de Código de Execuções Penais de 1970, de
autoria de Benjamin Moraes Filho, e ainda o Anteprojeto de Lei que "define e
disciplina as normas gerais de Regime Penitenciário", de autoria de um Grupo de
Trabalho presidido por A. B. Cotrim Neto.

Não se pode olvidar a Lei n.o 3.274, de 2 de outubro de 1957, que dispunha
sobre normas gerais de regime penitenciário j a qual, todavia, foi de escassa ou
nenhuma aplicabilidade, daí porque os estudos continuaram com a formulação dos
Anteprojetos, culminando com a edição da Lei h.o 7.210, de 11 de julho de 1984,

Nessa ótica, pois, nosso direcionamento.

O Código Penal trata dos regimes em seu § LOdo art. 33. Frise~se que os
regimes são direcionados àquele que teve a imposição de uma pena privativa de
liberdade, o que está regulado pelo Título V, Das Penas, Capítulo I - Das Espécies
de Pena, verificando~se o art. 32, inciso I) que estabelece as "privativas deliberda·
de". Remetemos o leitor ao Código em questão, o que sem dúvida facilitará a
assimilaçao do que se exporá. Consagra o Código os regimes fechado, semi~aberto e
aberto, sendo que no primeiro a execução da pena é efetuada em estabelecimento de
segurança máxima ou média, vale dizer, as penitenciárias propriamente ditas; o
segundo, em colônia agrícola! industrial ou estabelecimento similar, e o terceiro, em
casa de albergado ou estabelecimento adequado. Grifamos o termo retro, em
decorrência de que, ao contrário do que se tem efetuado, e se vem efetuando, a
imposição ao recolhimento do beneficiário do regime aberto, em cadeias públicas, à
falta de Casa do Albergado, é infringente não apenas da filosofia impregnada na
Lei, como dos próprios postulados legais. Se o Estado descura-se na implementação
desses locais, não se pode, concessa venia, impor condições que destoam da
realidade! do que se quer evitar, ou seja, o contato nefasto de presos de escassa ou
nenhuma periculosidade com os «profissionais do crime". Tal situaçãoenseja a que
a Prisão Albergue Domiciliar, conquanto venha direcionada às pessoas que se
encontram elencadas no art. 117 da LEP, venha a ser aplicada a outros. Não há
negar que a Lei está sendo infringida, mas no bom sentido, no aspecto primordial,
encartado já em seu arr. 1.0. (v. Ao. 11.087 - 2. a CC - TA-PR, 2-10·86 -D.), de
4·11-86).
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em cuja Exposição de Motivos vemos um relato de tudo o que foi exposto. Para
registro, de se mencionar parte do contido no D. o 186 da· Exposição retro~aludida,

onde se menciona que: I' ...A elaboração do Anteprojeto foi iniciada em fevereiro de
1981, por Comissão integrada pelos Professores Francisco de Assis T oledo, Coorde~
nador, René ArieI Dotti, Benjamin Moraes Filho, Miguel Reale Júnior, Rogério
Lauria T uci, Ricardo Antunes Andreucci, Sérgio Marcos de lvíoraes Pitombo e Negi
Calixto. Os trabalhos de revisão, de que resultou o presente Projeto, foram levados
a bom termo, um ano após, por Comissão Revisora composta pelos Professores
Francisco de Assis Toledo, Coordenador, René Ariel Dotti, Jason Soares Albergaria
e Ricardo Antunes Andreucci. Contou esta última, nas reuniões preliminares, com
a colaboração dos Professores Sérgio Marcos de lv10raes Pitombo e Everardo da
Cunha Luna".

Mencionamos tal tópico, posto que, foram os artífices de uma avançada
legislação, por muitos aplaudida, por outros crititada, masqlie, embora careça em
alguns aspectos de reformulação, não há negar que se trata de instrumento jurídico
avançado, e que veio a dar dignidade à Execução Penal, com o Princípio da
]urisdicionalização da Execução, fazendo com que a Justiça continuasse a acompa
nhar a execução da pena, em todos os seus incidentes, quer no aspecto técnico, quer
nos "casos" que suscita a execução da pena.

Incumbe~nos, na parte do trabalho que ora se apresenta, traçar os regimes,
formas de progressão, regressão, e outros aspectos que o procedimento executório
delineia.

De se gizar que a Lei n. o 7.210/84 passou a vigir juntamente com a Reforma da
Parte Geral do Código Penal, que reproduziu, em grande parte! as alteraçoes que
foram efetivadas através da Lei n,o 6.416/77.
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Os regimes

a) Fechadm destinado ao réu que foi condenad() a pena superi()r. a 8 (oito)
anos, sem qualquer exceção, havendo, após, a progressão que alinharemos;

b) Semi-aberto: destinado ao condenado não reincidente, cuja pena seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a oito. Daí se extrai que, acaso seja
reincidente, o regime deve ser o fechado, independente doquantum da pena, seja
5, 6, ou 7 anos.

c) Aberto: destinado ao condenado não reincidente, cuja pena seja igualou
inferior a quatro anos.

Atente~se que, em relação aos regimes semi~aberto e aberto, o verbo empregado
pelo legislador é Hpoderá", sendO poisuina faculdade do jl1iz, observada.s as normas
do já referido art. 59 do Código Penal.

Sabemos que a Nova Lei Penal introduziu as· alternativas à privação da
liberdade, através das penas restritivas de direito, as quais consistem em: a)
prestação de serviços à comunidadej b) interdição temporária de direitosj c) limita,
ção de fim de semana, consoante se 9ê do art. 43, incisos I, li e lU do Código Penal.
A par destas penas existe também a de multa, quando cabíveL

Inobstante tais aspectos; vale dizer, que o magistrado venha a impor alguma das
penas acima, deverá, salvo se o tipo não comportar, como em muitas contravenções
(que podem estar cumuladas com processos de competência do júri; por conexão)
estabelecer o regime, repetimos, posto que a não observància das condições impos-
tas, digamos, em se concedendo ao réu a limitação de fim de semana, ensejará a
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revogação deste beneplácito, devendo o réu purgar a sanção a que foi condenado, e,
evidente, o regime deverá estar estabelecido.

Num exemplo prático. Submetido o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por
crime de homicídio, e· havendo conexão com alguma modalidade contravencional,
ou outro crime, acaso venha o réu ser absolvido pelo homicídio, mas condenado
pela contravenção ou outro tipo, o magistrado prolatará a sentença condenatórla
(digamos que seja uma lesa0 corporal) em relação a este crime, e a absolutória em
relação ao homicídio. Deverá, assim, de conformidade com a natureza da lesão
estabelecer a pena respectiva, obedecendo, para tanto, as normas do já mencionado
art. 59. Digamos que condene o réu a uma pena de 3 meses de detenção, posto se
tratar no exemplo de lesão leve. Observados os ditames do art. 59, com a fixação do
regime respectivo, poderá valer~se da norma insculpida no art. 60,:§ 2.°, verbis: "A
pena privativa de liberdade, não superior a seis meses, pode ser substituída pela de
multa, observados os critérios dos incisos II e III do art. 44, deste Código". Os
dispositivos em referência se relacionam à reincidência e quanto <la culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". Benefi,
ciado, pois, com a multa substitutiva, suponha~se não venha o réu a pagá~la, mesni.{)
quando executado, e, caracterizada a solvência, venha frustrar a execução. Imperati
vo se tornará, in casu, a revogação da "benesse", e a imposição da pena privativa
inicialmente imposta, cujo regime delineado, norteará a execução. Se aberto, ou
semi~aberto, que seriam os comportáveis em situaçao desta ordem, os ditames da
sentenca haverão de ser observados, devendo o réu, assim, ser concitado através de
condiç6es a serem impostas a cumprir o regime respectivo, no caso de aberto e,
enfatíze~se, não poderá, à falta de Casa de Albergado ser recolhido nos finais de
semana, ou nos dias que vierem a ser determinados, em cadeia pública, pelas razôes
já expostas. Se, eventualmente, o regime foi o semi~aberto, desloca-se a competênci[(
para a Vara de Execuçôes Penais (1. a ou 2. a) sediada em Curitiba, e o réu irá ser
removido à Colônia Penal Agrícola, único estabelecimento existente no Paraná paro
o cumprimento da pena em tal modalidade. Acaso se trate de pessoa do sexo
feminino, a Unidade própria, no momento, se encontra em anexo à Prisão Provisó
ria de Curitiba, sendo conhecida como U.R.S.A.F. (Unidade de Regime Semi
aberto Feni.iníno).

Considerando o caso retro enfocado, suponha~se venha o réu a ser condenado
pelo crime de homicídio, e absolvido pela modalidade contravencional. Aplicada
uma pena de 9 anos, o regime, conforme já se viu) nao poderá ser outro senão ()
fechado; se inferior a 8 anos (ou igual), preenchidos os demais pressupostos tanl1.)én,
já aludidos o regime será o semi~aberto, e igualou inferior a 4 anos, o regüne será ()
aberto. De se anotar que no caso de homicídio doloso, a pena, em hipótese algull12
poderá ser inferior a 4 anos (homicídio privi1cgiado).

Verificamos que nosso ordenamento jurídico penal adotou o Sistema Progressi
vo, ou "um Sistema Progressivo", diferente) em alguns aspectos) do Clássico
Irlandés, pelas peculiaridades que apresenta, haja vista que v.g. nao há o período de
isolamento inicial) sendo que o réu, tão logo ingresse no complexo penitenciário,
passará a compartilhar da vida em comum com os demais internos, reclusos ou
detentos. Usamos, em diversas oportunidades, a expressão internos, haja vista que,
sabido é, não existe qualquer diferenciação na prática entre reclusos e detentos, A
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Deve~se pugnar no sentido de que as Casas de Albergado sejam realidade, para
não se burlar a Lei, mas n:3.0 se pode, data vênia, impor condições mais drásticas,
àqueles que, de plano ou não, vieram, receber o benefício do regime aberto.

O sistema progressivo a que atrás aludimos se extrai do § 2. o do art. 33, verbis:
"As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,_
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso". O regime, por força do art. 59 do
Código Penal, há que ser imposto na sentença condenatória, ainda que venha o
magistrado a, eventualmente, aquinhoar o apenado com algumas das alternativas
criadas (penas restritivas de direito) ou mesmo com a pena de multa, tendo em vista
que o nao~cumprimento das condições impostas ensejará a regressão, e acaso a
sentença seja omissa quanto ao regime, sua fixação posterior é matéria que a Lei não
regula, sendo omissa a doutrina, dando margem a situação que beneficie. o réu,
quando, no caso concreto, a intenção do magistrado seria outra, mas não obedeceu
os ditames legais. Por isso é que, de todo recomendável,. na omissao quanto ao
regime, interponha o órgao do Ministério Público os "embargos" assim conhecidos a
que alude o art. 382 do Código de Processo Penal, e, se for o caso, o~recursos

cabíveis, tornando efetiva a fiscalização. Falamos em embargos, mas setrata de o
juiz declarar a sentença quando haja, entre outros casos, omissão.

A prática que vivenciamos, em quase cinco anos junto à VaradeE)(ecuções,
nos impede à digressão retro, no afã de evitar problemas, cTIlface>deque,em
inúmeros casos, no magistrado sentenciante Hentrega"a fixação do regime à VEP
(Vara de Execuções Penais, e Corregedoria dos Presídios) causando transtornos os
mais diversificados.

 

 



estes a pena é de detenção) e aos outros) de reclusão, todavia, a situação precária do
panorama penitenciário nacional impede a separação,cxceto quanto ao sexo.
Evidente que) com isto) não estamos alcançando a individualizaç80 da sali.ção penal)
um dos postulados da Lei de Execução) por circunstâncias conjunturais.

A Lei em foco) a partir do art. 110, dedica espaço aos regimes, estatuindo o art.
112 que, verbis: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressi~

va, com a transferência para regime menos rigoroso) a ser determinado pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior cseu
rnérito indicar a progress;"1d).

Do dispositivo transcrito resultarn dois requisitosj que norteiam a execuçãó. O
1.o de ordem objetiva (lapso tenlporal) e o 2. o de ordem subjetiva (mérito), o qual é
aferfvel através de diversas circunstâncias (exame criminológico - comportamento
carcerário etc) pela Vara de Execuçôes (La ou 2,R).

De se atentar que nao se trata de direito líquido· e certo, reparável Habeas
Corpus, como alguns procuram entender. A propósito: ('Pena - Regime ptisional
Apreciaçao pretendida em Habeas Corpus ~ Inadmissibilidade --'-- 11atéria que. exige
exame das condições subjetivas do condenado ~ Meio inidôneo ~ Ordem denega.:
da (Pres. e ReI. Min. 1\10reira Alves) (in Revista dos Tribunais 632 --'-- pág; 364)".
Ementa citada no HC 3L)j88~TJ~Pr.Acórdao 3614 -'- 2. a CR. No 111csmo sentido)
vide R1]E, 361367 - HC 142.44013 TACRIM-SP - ]UTACRIM 82/136 ~ HC
10.429 T]R] - RT 60S/301, jurisprudência esta citada in Justitia 142/185, no HC
166.890/1, em Parecer do Procurador de Justiça Euclides Feneirada Silva Júnior,
assim Ementado, "REGIME PRISIONAL - O 'HABEAS CORPUS' NÃO É VIA
PROCESSUAL ADEQUADA ANTE A EXISTÉNCIA DE RECURSO ESPECí
FICO. A transferência de regime prisional deve comportar exame de mérito da
questão) o que não cabe em sede de 'habeas corpus'. Diante do indeferimento do
juiz da Vara das Execuções, o agravo é o recurso previsto em lei para discussão da
matéria em grau de recurso". O Parecer em questão foi acolhido pelo TACRI1\1-SP,
em 18 de janeiro de 1988.

Embora não seja matéria para o espaço proposto, de sedizciclúemutatls
mutandis, o exposto serve para o Livramento CondicionaL SãO situaçôes, pois,· que
a jurisprudência de forma pacífica e iteratÍ'vmnente vem firrnandó.

Acaso o réu preencha os dois requisitos, sem dúvida que poderá progredir de
regirne, vale dizer) passará do mais rigoroso para o mais brando (fechado para o
semi-aberto ou semi~aberto para0 aberto).

lv1encione~seJ também) que o critério objetivo é regulado pelo quantuHl da
pena imposta) e n80 da que resulta ~a unificaçao, vale dizer,30anos j máximo de
pretensao executória, conforme art.. 75 d0c=ó?jg?I?ellal,AfsilTl,c()I1~enad() o réu a
uma pena que ultrapasse os 30 anos (digamos 60\ muito embora se saiba que
curn.prirá no lTláxin:.o 30, o total imposto, todavia, é que comandará o aspecto
objetivo, Num caso desta ordem, o mínimo exi.gfvel;pois) 10 anos (1I6 de 60
anos).

Procuraremos demonstrar em tabela, quanto da pena, na realidade, cumpre o
réu) que reúna os requisitos para a progressão.

Atinente à regressão, esta vem regulada pelo art. 18da Execução Penal;
sendo o inverso do exposto, desde que o réu ou condenado venha a> "pratitar fato
definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenaçào,·porcrime.anterior;
cuja pena, somada ao restante da pena em execução) torne incabívdorcgime (art.
111)".

Pena: J. anos ou .eiS lTleSeS ou 1.440 dias
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1) Progressão de Regime

TABELA PRÁTICA

Progressao: Regime aberto

Pena a cumprir: 1.200 ~ 200

Regime: Fechado

1/6, 240 dias

Efetivo cumpr. de pena: 212 dias +

Remição: 28 dias = 240 dias

Progressão: Regime semi-aberto

Para um conhecimento do quanturTI de pena irá purgar o condenado, o
demonstrativo que se faz é uma evidência da benignidade da Lei, e não come se
pretende dizer, a segregação definitiva do homem criminoso.

Le\'ar~se~á em consideração o tenrpo remido (l dia para cada 3 de serviço, em
consonância com o art, 126) § 1.0 - L.E.P.) tomando-se como parâmetro 21 dias
de trabalhos mensais (excluindo-se domingos e feriados - art. 33) L.E.P. e carga
horária de 6 a 8 horas), o que, de concretO, beneficia o réu em mais 7 dias rn.ês,
ou 84 dias no ano. Para os exemplos, considerar-se-á a remiçao a menor. Partirernos
de 4 anos) posto que) imposição de pena abaixo desse limite ensejél) de plano~ desde
que venha a merecer o réu o regime aberto) onde não é considerada 8. renúçào. Pal'C:'
exelTlpio, considerar-se~;á a remição en"1 escala crescente) que o caso prático esclarece
rá. Até 15 anos) a tabela demonstra percentual de dias trabalhados igu81 SOLlÜ d~:

segregação imposta. Acima de 15 anos) elevaremos o percentual para 75?b. De Sé

gizar que, ainda que o réu n80 venha a trabalhar) o percentual é pequeno, e) nó;

tabela, não se levará em conta a remição.

Exemplo 1) -- condenado o réu a 4 anos de reclusão (v.g. honlicídio Driviitc'w
do)) teremos 48 meses, ou 1.440 dias, considerando~se 360 dias por ano) 1/6 (urn
sexto) equivalerá a 240 dias. Descontados 28 dias de rerniç;~o, o ten1po de efetivo
cumprimento da pena em regime fechado será de 212 dias, ou sejani. 7 meses e 2
dias, viabilizando o pedido de progressão.

Acaso o regime inicial seja o fechado, ao cabo de 7 lliCses e 2 dias pleiteará o réu
C" transposiçao p/o regime semi~aberto, onde cumprirá mais 1/6 do renlancscentc.
Assirn:

Pena a cumprir: 1.440 ~ 240 = 1.200 dias

Desses 1.200 dias rern.anescentes) nova etapa deverá ser seguida pan:. obtenç;)(1
do regim.c abcrco. \/ejamos:

Pena a cumprIr; 1.200 dias

Regime: sCITli<'lberto

1/6: 200 dias

Efetivo cumpr. de pena: 172 dias +

Remição: 28 dias = 200 dias

Jus:itia, São Pauio, 51 (148j, oULCiez 19893.1

 

 



Equivale dizer que, de um total de 1.440 dias, o efetivo cUluprÍl'nento de pena
será de 212 dias no regime fechado e 172 dias no regime semi~aberto (acrescido da
remiçao = 56 dias ~ total: 1.440 dias), remanescendo 1.000 dias em reghne aberto,
ou seja, na práüca, 1.000 dias, de 1.440, em liberdade, a rigor regime aberto ~

r.A,D. (Prisao Albergue Domiciliar), que equivale dizer, em termos percentuais, que
ficará preso:

Efetivo cumpr. de pena: 645 dias +

Remição: 105 dias ~ 750 dias

Progressao: Regime aberto

Pena a cumprir: 4.500 . 750 ~ 3.750 dias

Equivale dizer que, de um total de 5.400 dias, o efetiVei tumprim~t1to de pena
será de 795 dias no regime fechado e 645 dias no regime semi..aberto {acrescido da
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16,66S'tJ

13,8990

69,45%

100,00%

7.494 dias

OOUTRINA

em regime fechado:

em regime semi~aberto:

em regime aberto:

TOTAL:

Pena a cumprir: 9.000 ~ 1.506

remiça0 = 210 dias; total: 1.650 dias), remanescendo 3.750 dias em regime aberto,
ou seja, na prática, 3.750 dias, dos 5.400, em liberdade (a rigor, regime aberto 
r.A.D. Prisão Albergue Domiciliar), o que equivale dizer, em termos percentuais,
que ficará preso:

De se atentar que, con1 a remiçao, embora com reduzido número de dias, que,
na prática poderá ser mais, desde que efetivamente trabalhe, no exemplo acima, o
réu foi beneficiado com 210 dias, ou sejam: 3,89%

Nos dois exemplos, idênticos percentuais.

Evidente que, nas duas situações acima a presunção é a de que o réu demonstre
comportamento carcerário satisfatório, e também venha a ser submetido a Exame
Criminológico, onde constatar~se~á, através de pareceres de ordem psiquiátrica)
psicológica, social j administrativa j jurídica e de segurança, que reúne condições a
progredir de regime. Tal é o aspecto subjetivo.

Dest'arte: requisito objetivo + requisito subjetivo = progressão

A regressão faz com que, a qualquer tempOj possa o réu retornar ao regime mais
severo j acaso venha a praticar falta grave etc. (v. art. 50 ~ L.E.P.), situação que
dispensa comentários, posto demonstrar sua inadaptabilidade ao convívio social.
Iniciará o cumprimento do remanescente da pena no regime para o qual vier a ser
regredido, e deverá seguir os exemplos dados para obviar nova progressao.

Adiante j outro exemplo, considerando a proporção de trabalho em 75%, cf. já
assinalados.

Exemplo 3) - condenado o réu a 25 anos de rec1usao, (v.g. também homicídio
qualificadoL teremos 300 meses ou 9.000 dias,considerando~se 360 dias por ano. 1/6
equivalerá a 50 meses ou 1.500 dias. Descontados 262 dias de remição, o tempo de
efetivo cumprimento da pena em regime fechado será de 1.238 dias j ou sejam: 41
meses e 8 dias j viabilizando o pedido de progressão.

Considera também o regime fechado, e sua transposição para o regime mais
brando (semi~aberto) poderá ocorrer, cumprido o lapso temporal acima (requisito
objetivo).

Assim:

Pena: 25 anos ou 300 meses ou 9.000 dias

Regime: fechado

1/6: 1.500 dias

Efetivo cumpr. de pena: 1.238 dias +

Remição: 268 dias ~ 1.506 dias

Progressao: Regime semi~aberto

16,66%

13,89%

69A5%

100,00%

ouUdez. 1989Justitia. São Paulo, 51

em regime fechado:

em regime semi~aberto:

em regime aberto:

TOTAL: .....
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Efetivo cumpr. de pena: 795 dias +

Remição: 105 dias ~ 900 dias

Progressão: Regime semi~aberto

Pena a cumprir: 5.400 . 900 ~ 4.500 dias

Desses 4.500 dias remanescentes, nova etapa deverá ser seguida para Obtenç.ão
do regime aberto. Vejamos:

Pena a cumprir (remanescente): 4.500 dias

Regime: semi~aberto

1/6: 750 dias

De se atentar que, com a remição, embora com reduzido número de dias, que,
na prática poderá ser mais, desde que efetivamente trabalhe} no exemplo acima, o
réu foi beneficiado com 56 dias, ou sejam: 3,89%.

Exelllplo 2) - condenado o réu a 15 anos de reclusão (v.g. homiCídio
qualificado), teremos 180 meses ou 5.400 dias, consjderando~se360 dias por ano. 1/6
(um sexto) equivalerá a 30 rneses ou 900 dias. Descontados 105 dias de remição, o
tempo de efetivo cumprimento da pena em regime fechado será de 795 dias, ou
sejam: 26 meses e 15 dias j viabilizando o pedido de progressão.

In casu o regime inicial é o fechado, e sua transposição para o regÍlne mais
brando (semi~aberto) poderá ocorrer, cumprido o lapso temporal acima (requisito
objetivo).

Assim:

Pena: 15 anos ou 180 meses ou 5.400 dias

Regime: Fechado

1/6 ~ 900 dias
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1634%

69,39%

100,00%

1.249 dias

Justitia, São Paulo 51 (148). oul 'dez. 1989

Remição: 268 dias

em regime fechado:

em regime semi~aberto:

em regime aberto:

TOTAL

36

Progressão: Regin:.c aberto

Atente~se, também que, com a remiçao, embora elevado o percentual de efetií/o
labor que, na prática, poderá ser mais) desde que trabalhe) no exemplo acima) o réu
foi beneficiado com 536 dias, ou sejam: 5~95%.

Elaborarnos dU8s tabelas, de modo a facilitar a conlpreensão do que já foi
exposto. A 1. a trata da Progressão propriail1ente dita, com as observações ali
apostas. Na 2. a, vé~se os diferentes prazos para o Livramento Condicion:=.ü) assim
COlno aproveitarDos pata encarta1~, também) a Progressao para o regime semi~aberto,

e deste para o aberto, sem considerar a remição.

Não é demasiado dizer que, n8..o raras vezes, o caso concreto demonstra que ()
réu poderc1 optar pelo livramento condicional ou pelo regime aberto. No 1. o caso
(liv. cond.) se descumprida quaisquer das condiçoes impostas antes de findar o prazo
da hberação~ e ensejando a condiç;~o seJa revogado o livranlcnto, considera~se como
n80 cUiTlprido o tempo em que o réu esteve liberado condicionalrnente. Ao revésj se
em rcginle G.bcrto, Os dias estarao sendo contados e computados como de efetivo
C1..11l1pl"Ünento de pena, embora, legalmente, com a imposição de recolhimento à
Casa do Albergado, ou estabelecimento similar) mas) inexistindo esta, o recolhimen~
to dar~se~á na própria residência do réu., conforme já verificamos.

Os casos que não se enquadrem na tabela poderao) sem dúvida, sofrer a
adequação devida, utilizando~se os percentuais respectivos. Enfim, cada caso é um
caso.

Desses 7.494 dias remanescentes) nova etapa deverá ser seguida para obtenção
do regÍlTle aberto. Vejamos:

Pena a cumprir (relnanescente): 7.494 dias

Regim.e: semi~8berto

1/6: 1.249 dias

Efetivo cum.pr. de pena: 981 dias +

Pena a curnprir: 7.494 ~ 1.249 = 6.245 dias

Eoui\'81e dizer que) de um total de 9.000 dias, o efetivo cum.prim.ento depena
será d; 1.238 dias em regime fechado e 981 dias no regime senli~aberto (acrescido
da 1TJTliçü) = 536; total: 2.755 dias), remanescendo 6.245 dias en l'egüne aberto~

ou sej8) na prática 6.245 dias dos 9.000 em liberdade (a rigor, l'egilneaberto _~
P.A.D. ~ Prisão Aibergue Domiciliar) o que equivale dizer) em termos percentuais,
que ficará preso:
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PENA PRIMÁRIO: li3

TABELA PRATICAPÃRA O ÜVRAMENTO CONDlC:!ONAL ~~-~~-~----~~~----~~

(TAMBÉM OUTRO ENFOQUE DA PROGRESSÃO)
~-_._.~ •....--~,,~, ..

REINCIDENTE: [/2 PROGRESSÃO REGIME SEMI~ABERTO PROGRESSÃO REGIME ABERTO

4 ,mós
5 anüs
6
7 ünos
S ,mos
<) anos

lO anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
l6 anos
l7 anos
18 anos
19 anos
20 anos
2l anos
22 anos
23 imos
24 anos
25 anos
26 :ÚlOS

27 anos
W nnos
29 anos
30 anos

ano e 4 meses
ai10 e [) mcs~'S

2 anos
2 aóos e .+ mcs~'s

anos e 8 ntesC~;

anos
3 i\l10s e 't rnescs
-'\ ,mos e 8 meses
4 anos
'1 anos c 4 meses
4 anos c S meses
5 anos
') anos t' 4 mêses
5 anos e S meses
(\ anos
6 ,mos e '1; meses
6 anos e S meses
7 anos
7 anos c 4 meses
7 anos c 8 mes(~s

S anos
8 anos e 4 i'w.'ses
S anos (' I) n1lêses

9 anos
9 anos c 4 ntes('S
9 anos e 8 mcs(:s
lO anos

2 anos
2 aoos c (1 meses

anos
::; anos c 6 meses

i1nos
;\nos e 6 meses

'5 ;)nos
:'.nos (' 6 l'iteses

(-) ,1nos
() anos c 6 meses

anos

I anos t' 6 meses
S anos
8 anos e 6 meses
9 anos
9 ano, c 6 meses
tO nnos

10 anos e 6 meseS
li i:lllOS

1! anos e 6 me,c,
12 :mos
12 :mos e 6 meses
li anos
I :; :mos c () meses
['I :mos
l'f anos e 6 meseS
[5 anus

Nüo considerado a rcrTl,ição

8 meses
10 meses

:·1110

i\l10 e 2 meses
l\no e 4 meses
ano e () meses
:HlO e 8 meses
ano l' 10 meses

2 allOS

2 anos c 2 meses
7; :\I10S e ,t meses
2 anos c (\ me,')es

anos e 8 meses
anos e lO meses

:) anos
anos e 2 meses
:.1 nos (' 4 meses
anos e ti meses
anos e S meses
anos l' 10 meses

4 anos
·I ;JllOS (' 2 meses
4 anos e 4 mesl'S
'} anos e 6 ml'ses
4 anos c 8 meses
4 anos e 10 meseS
5 anos

não considerado a rcrnic.;ão

() meses c ZO dias
b meses (' l() di;ls
lO I\WSCS

II meses e :W dias
1 ano, 1 m0s e 10 di;ls
1 ano e) meses
I ;mo, 3 IT)(,:ses e 20 di:ls
l Hno, (-) meses l' !O di:ls
j ano e I) meses
I imo, 9 meses e 20 dins
1 ano, 11 meses c 10 dias
limos (: 1 rn0s
2 imos, 2 Ill(:SCS e lO dias
2 ,mos, 'f nwscs (' 10 di;1s
Z anos e 6 HlCses

2 anos, 7 nws(;s e 20 (l\~1S

:1110S, é) meses e lO (Ji;lS

unos e J 1 meses
anos e lO dias
;1110S, 2 11l,'SCS e lO di:ls
nnos e ,t meses
;\nOS, 5 meses (' 20 dias
anos, 7 mcses l' 10 uias

.:; allos e l) Jl)eses

3 :mos, 10 meses (' 20 di:]s
4 :\nus (' 1 mb
'f anos e 1 meses

u;
m~

o
TI
m
c

"":
~

.'E

o

"a-
~

ill
m
ill
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