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2. Lei nº 7.210/1984 Lei 
das Execuções Penais

Finalidades

A finalidade da Lei de Execuções Penais encon-
tra-se prevista em seu Art. 1º:

Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar 
as disposições de sentença ou decisão criminal e pro-
porcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado.

O próprio Art. 1º já define que a lei tem como 
objetivo efetivar as disposições de sentença, isto é, 
efetivar a própria pena definida na sentença, deven-
do-se lembrar que a pena possui três finalidades: a 
retributiva, a preventiva e a ressocializadora. Além 
disso, a Lei de Execuções Penais (LEP) também efe-
tiva as decisões criminais, tais como, progressão de 
regime, livramento condicional, etc.

A LEP também proporciona as condições para a 
harmônica integração (seria melhor reintegração) 
social do condenado e do internado, nesta parte fica 
claro a função ressocializadora da LEP, mas também 
fica claro que a LEP se aplica aos inimputáveis e se-
mi-imputáveis submetidos à medida de segurança.

Da Execução das Penas em Espécie
Transitando em julgado a sentença que aplicar 

pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier 
a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de 
recolhimento para a execução.

A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, 
que a rubricará em todas as folhas e a assinará com 
o Juiz, será remetida à autoridade administrativa in-
cumbida da execução e conterá:

 ˃ O nome do condenado�
 ˃ A sua qualificação civil e o número do registro 

geral no órgão oficial de identificação�
 ˃ O inteiro teor da denúncia e da sentença 

condenatória, bem como certidão do 
trânsito em julgado�

 ˃ A informação sobre os antecedentes e o 
grau de instrução�

 ˃ A data da terminação da pena�
 ˃ Outras peças do processo reputadas indis-

pensáveis ao adequado tratamento peni-
tenciário�

Ao Ministério Público dar-se-á ciência da guia 
de recolhimento.

A guia de recolhimento será retificada sempre 
que sobrevier modificação quanto ao início da exe-
cução ou ao tempo de duração da pena.

Se o condenado, ao tempo do fato, era funcioná-
rio da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, 
na guia, menção dessa circunstância, para fins do 
disposto no § 2º, do Art. 84, desta Lei.

Ninguém será recolhido, para cumprimento de 
pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pe-
la autoridade judiciária.

A autoridade administrativa, incumbida da exe-
cução, passará recibo da guia de recolhimento para 
juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos 
seus termos ao condenado.

As guias de recolhimento serão registradas em 
livro especial, segundo a ordem cronológica do re-
cebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, 
aditando-se, no curso da execução, o cálculo das re-
mições e de outras retificações posteriores.

O condenado a quem sobrevier doença mental 
será internado em Hospital de Custódia e de Trata-
mento Psiquiátrico.

Cumprida ou extinta a pena, o condenado será 
posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por 
outro motivo não estiver preso.

Regimes de Cumprimento de Pena
Fechado: Estabelecimento de segurança máxima 

ou média.
Semiaberto: Colônia agrícola, industrial ou esta-

belecimento similar.
Aberto: Casa do albergado ou estabelecimento 

adequado.
Aproveitando o ensejo, mencionarei também ou-

tros estabelecimentos penais:
Cadeia Pública: Preso provisório.
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátri-

co – Internação ou tratamento ambulatorial.

Estabelecimentos Penais

Regras Gerais
Destinam-se ao condenado, ao submetido à me-

dida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

FIQUE LIGADO

EGRESSO

Liberado definitivo: até 01 ano a contar da saída do 
estabelecimento.

Liberado condicional: durante o período de prova.
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Estabelecimento próprio:

 ˃ Maiores de 60 anos�
 ˃ Mulheres�

Serão dotados de berçário, onde as condenadas 
possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-
-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 

Agentes do sexo feminino na segurança de suas 
dependências internas.

 → Demais regras:
O preso provisório ficará separado do preso 

condenado por sentença transitada em julgado (em 
consonância com o Art. 300 do CPP).

O preso primário cumprirá pena em seção dis-
tinta daquela reservada para os reincidentes.

O preso que, ao tempo do fato, era funcionário 
da Administração da Justiça Criminal (juízes, pro-
motores, policiais) ficará em dependência separada.

O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar 
estabelecimentos de destinação diversa, desde que 
devidamente isolados. 

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas 
pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser 
executadas em outra unidade, em estabelecimento 
local ou da União.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Pe-
nitenciária determinará o limite máximo de capaci-
dade do estabelecimento, atendendo a sua natureza 
e peculiaridades.

Penitenciária
Destina-se ao condenado à pena de reclusão, em 

regime fechado.
O poder público poderá criar penitenciárias des-

tinadas aos presos, provisórios ou definitivos, que 
estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disci-
plinar diferenciado.

Características da penitenciária:
 → Cela Individual

Cela Individual

Dormitório

Aparelho Sanitário

Lavatório

Requisitos básicos da unidade celular:

1. Salubridade

Aeração

Isolação

Condicionamento técnico adequado

2. Área mínima de 6 metros quadrados

Penitenciária Feminina
A penitenciária de mulheres será dotada de seção 

para gestante e parturiente e de creche para abrigar 
crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 
(sete) anos, com a finalidade de assistir a criança de-
samparada, cuja responsável estiver presa.

Penitenciária Masculina
A penitenciária de homens será construída, em 

local afastado do centro urbano, à distância que não 
restrinja a visitação.

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
A Casa do Albergado destina-se ao cumprimen-

to de pena privativa de liberdade, em regime aberto, 
e da pena de limitação de fim de semana.

O prédio deverá situar-se em centro urbano, se-
parado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-
se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.

Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do 
Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos 
para acomodar os presos, local adequado para cur-
sos e palestras.

Hospital de Custódia e de Tratamento 
Psiquiátrico
O Hospital de Custódia e de Tratamento Psiquiá-

trico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis 
submetidos à medida de segurança (internação ou 
tratamento ambulatorial).

O exame psiquiátrico e os demais exames neces-
sários ao tratamento são obrigatórios para todos os 
internados.

É garantida a liberdade de contratar médico de con-
fiança pessoal do internado ou do submetido a trata-
mento ambulatorial, por seus familiares ou dependen-
tes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.

As divergências entre o médico oficial e o parti-
cular serão resolvidas pelo Juiz da execução.

Cadeia Pública
A cadeia pública destina-se ao recolhimento de 

presos provisórios.
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia 

pública a fim de resguardar o interesse da Adminis-
tração da Justiça Criminal e a permanência do preso 
em local próximo ao seu meio social e familiar.

O estabelecimento de que trata este Capítulo será 
instalado próximo de centro urbano.

Centro de Observação
No Centro de Observação realizar-se-ão os exa-

mes gerais e o criminológico, cujos resultados serão 
encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.
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No Centro poderão ser realizadas pesquisas cri-
minológicas.

O Centro de Observação será instalado em unida-
de autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.

Os exames poderão ser realizados pela Comissão 
Técnica de Classificação, na falta do Centro de Ob-
servação.

Progressão de Regimes

Requisitos para Progressão de Regime
Cumprimento mínimo de um sexto da pena no 

regime anterior. (Requisito objetivo)

FIQUE LIGADO

No caso dos crimes hediondos, o cumprimento da pe-
na será de, no mínimo, dois quintos, se o condenado for 
primário, e três quintos, se o condenado for reincidente. 

Esta regra vale para os crimes hediondos praticados 
após a vigência da Lei nº 11464/07. Logo, para os crimes 
anteriores a esta lei, aplica-se a regra geral de um sexto 
uma vez que o STF considerou inconstitucional a veda-
ção da progressão de regimes anteriormente prevista 
na Lei dos Crimes Hediondos.

Nota: a lei determina que o cumprimento será no 
regime anterior, tornando inadmissível a progres-
são por salto, conforme entendimento do STJ, na 
Súmula 491:

Súm 491: STJ: É inadmissível a chamada progres-
são per saltum de regime prisional.

 ˃ Bom comportamento carcerário
Este requisito (subjetivo) será comprovado pelo 

diretor do estabelecimento.
 ˃ Exame criminológico

O exame criminológico não é mais um requisito 
obrigatório para a progressão de regimes, porém, os 
tribunais entendem pela sua existência e poderá ser 
determinado pelo Juiz de forma fundamentada.

Súm. 439: STJ órgão julgador - terceira seção 
data do julgamento 28/04/2010 data da publica-
ção/fonte DJE 13/05/2010 enunciado admite-se o 
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, 
desde que em decisão fundamentada.
Súm. Vinculante 26: STF: Para efeito de progres-
são de regime no cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução ob-
servará a inconstitucionalidade do Art. 2º da Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de 
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requi-
sitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo 
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, 
a realização de exame criminológico. 

 ˃ Oitiva do Ministério Público e da defesa
Art. 112, § 1º A decisão será sempre motivada e 
precedida de manifestação do Ministério Público e 
do defensor.

 ˃ Crimes contra a administração pública
Art. 33, § 4º O condenado por crime contra a ad-
ministração pública terá a progressão de regime do 
cumprimento da pena condicionada à reparação 
do dano que causou, ou à devolução do produto do 
ilícito praticado, com os acréscimos legais. 

Falta Grave no Cumprimento da Pena
O tempo já cumprido é zerado para efeitos de 

progressão e reinicia-se a contagem levando-se em 
conta o restante da pena, ou seja, o cumprimento 
mínimo de um sexto será contabilizado no restante 
da pena e não na pena definida na sentença.

Súm 491, STJ: A prática de falta grave interrompe 
a contagem do prazo para a progressão de regime 
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 
do cometimento dessa infração.

Limite de 30 Anos Previsto no Art. 75: CP
Para efeitos de progressão, a contabilização do 

cumprimento mínimo será feita levando em conta 
a pena imposta na sentença e não limite máximo de 
30 anos para cumprimento de pena previsto no Art. 
75 do CP:

Art. 75 O tempo de cumprimento das penas priva-
tivas de liberdade não pode ser superior a 30 (trin-
ta) anos. 
§ 1º. Quando o agente for condenado a penas pri-
vativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 
(trinta) anos, devem elas ser unificadas para aten-
der ao limite máximo deste artigo.
Súm. 715, STF: A pena unificada para atender ao 
limite de trinta anos de cumprimento, determina-
do pelo Art. 75 do Código Penal, não é considerada 
para a concessão de outros benefícios, como o li-
vramento condicional ou regime mais favorável de 
execução.

 → Presos provisórios e prisão especial
Para os presos provisórios, ainda vigora o princí-

pio da não-culpabilidade (presunção de inocência), 
pois ainda não sofreram condenação com trânsito 
em julgado, logo, em regra, não se pode falar em exe-
cução da pena para o preso provisório, a chamada 
execução provisória da pena. No entanto, ela será 
admitida se for em benefício do réu – a denominada 
execução provisória pró réu. Portanto, se em favor 
do réu, cabe execução da pena, logo, caberá a ele a 
progressão de regime.

A prisão especial está prevista na Art. 295 do Có-
digo de Processo Penal:
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Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão espe-
cial, à disposição da autoridade competente, quando 
sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I. Os ministros de Estado.
II. Os governadores ou interventores de Estados 
ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, 
seus respectivos secretários, os prefeitos mu-
nicipais, os vereadores e os chefes de Polícia; 
(Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)
III. Os membros do Parlamento Nacional, do 
Conselho de Economia Nacional e das Assem-
bleias Legislativas dos Estados.
IV. Os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”.
V. Os oficiais das Forças Armadas e os militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
(Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)
VI. Os magistrados.
VII. Os diplomados por qualquer das faculda-
des superiores da República.
VIII. Os ministros de confissão religiosa.
IX. Os ministros do Tribunal de Contas.
X. Os cidadãos que já tiverem exercido efetiva-
mente a função de jurado, salvo quando excluí-
dos da lista por motivo de incapacidade para o 
exercício daquela função.
XI. Os delegados de polícia e os guardas-ci-
vis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. 
(Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20.9.1966).

§ 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em 
outras leis, consiste exclusivamente no recolhimen-
to em local distinto da prisão comum. (Incluído pe-
la Lei nº 10.258, de 11.7.2001)
§ 2º Não havendo estabelecimento específico para 
o preso especial, este será recolhido em cela distin-
ta do mesmo estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 
10.258, de 11.7.2001)
§ 3º A cela especial poderá consistir em alojamen-
to coletivo, atendidos os requisitos de salubridade 
do ambiente, pela concorrência dos fatores de ae-
ração, insolação e condicionamento térmico ade-
quados à existência humana. (Incluído pela Lei nº 
10.258, de 11.7.2001)
§ 4º O preso especial não será transportado junta-
mente com o preso comum. (Incluído pela Lei nº 
10.258, de 11.7.2001)
§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial 
serão os mesmos do preso comum. (Incluído pela 
Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

Logo no caput do Art. 295 já fica claro que a pri-
são especial se trata de uma prisão antes da senten-
ça definitiva, ou seja, provisória, portanto também 
caberá a ele a progressão de regime. O STJ entende 
também que se não há a prisão especial para o ad-
vogado, deve ser observada a ele a prisão domiciliar.

Esses entendimentos de progressão de regime são 
pacíficos no STF, de acordo com as Súmulas 716 e 717:

Súm. 716: Admite-se a progressão de regime de 
cumprimento da pena ou a aplicação imediata de 
regime menos severo nela determinada, antes do 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Súm. 717: Não impede a progressão de regime de 
execução da pena, fixada em sentença não tran-
sitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em 
prisão especial. 

Regressão de Regime
(Art� 118 da LEP)

Prevê o Art. 118 da LEP que a regressão de regi-
me á transferência para qualquer dos regimes mais 
rigorosos.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberda-
de ficará sujeita à forma regressiva, com a transfe-
rência para qualquer dos regimes mais rigorosos, 
quando o condenado:

Portanto cabe notar que se a regressão é para 
qualquer dos regimes mais rigorosos, logo caberá 
regressão por saltos, diferentemente da progressão 
que é inadmissível por saltos.

 → Motivos para Regressão:
Praticar fato definido como crime doloso ou fal-

ta grave (não se necessita do trânsito em julgado pa-
ra aplicação da regressão).

Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, 
somada ao restante da pena em execução, torne in-
cabível o regime.

Regras para Ingresso no Regime 
Aberto
Para que um condenado possa ingressar no regi-

me aberto, é necessário que ele comprove a existên-
cia de alguns requisitos, são eles:

Estiver trabalhando ou comprove a possibilida-
de de fazê-lo imediatamente (carta de promessa de 
emprego).

Nota: Este requisito tem sido constantemente 
mitigado pelo STJ, pois, de acordo com a realidade 
Brasileira, com seus elevados índices de desempre-
go, torna-se difícil falar em emprego para presidiá-
rio. Portanto, em diversos casos, o STJ deixa de apli-
car esse requisito.

Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo re-
sultado dos exames a que foi submetido, fundados 
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e 
senso de responsabilidade, ao novo regime.

O STJ entende que não é possível exigir o cum-
primento de uma pena substitutiva como requisito 
para progressão ao regime aberto� 

Súm� 493: É inadmissível a fixação de pena subs-
titutiva (Art. 44 do CP) como condição especial ao 
regime aberto.
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Condições Obrigatórias do Regime 
Aberto
Ao ser aplicado o novo regime, o juiz poderá es-

tabelecer condições especiais, no entanto, algumas 
condições são obrigatórias, são elas:

Permanecer no local que for designado, durante 
o repouso e nos dias de folga.

Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados.
Não se ausentar da cidade onde reside, sem auto-

rização judicial.
Comparecer a Juízo, para informar e justificar as 

suas atividades, quando for determinado.

Prisão Domiciliar
A prisão domiciliar prevista pela Lei de Execuções 

Penais é uma medida substitutiva do regime aberto, 
em que o condenado fica recolhido à residência par-
ticular caso esteja em alguma condição diferente da 
prisão domiciliar, como medida cautelar diversa da 
prisão. Neste caso o réu ainda não foi condenado, ou 
seja, ele está recebendo uma medida cautelar e naque-
le o réu já foi condenado e está cumprindo pena.

Diferenças entre as Duas Prisões 
Domiciliares
Prisão domiciliar (substitutiva do regime aberto)

 ˃ Condenado maior de 70 anos�
 ˃ Condenado acometido de doença grave�
 ˃ Condenada com filho menor ou deficien-

te físico ou mental (cabe ao condenado 
homem se verificado que o filho depende 
da presença do condenado)�

 ˃ Condenada gestante�
O STJ tem entendido que em caso de inexistên-

cia de vaga na casa do albergado, o condenado terá 
direito à prisão domiciliar e poderá ser submetido à 
monitoração eletrônica.

Prisão domiciliar (medida cautelar diversa da 
prisão - Art. 318 do CPP):

 ˃ Maior de 80 anos�
 ˃ Extremamente debilitado por motivo de 

doença grave�
 ˃ Imprescindível aos cuidados de pessoa 

menor de 06 anos ou com deficiência�
 ˃ Gestante a partir do 7° mês de gravidez ou 

gravidez de alto risco�
Caso interessante julgado pelo STJ foi a conces-

são de prisão domiciliar como medida cautelar di-
versa da prisão para preso provisório que tinha di-
reito à cela especial, no caso era um advogado.

De acordo com o Informativo nº 551 do STJ, o 
advogado que tenha contra si decretada prisão civil 
por inadimplemento de obrigação alimentícia não 
tem direito a ser recolhido em sala de Estado Maior 
ou, na sua ausência, em prisão domiciliar.

Autorização de Saída
Existem dois tipos de autorização de saída, a per-

missão de saída e a saída temporária.

Permissão de Saída
Regime fechado ou semiaberto ou preso provi-

sório.
Vigilância direta mediante escolta.
Hipóteses

 ˃ Falecimento ou doença grave do CCADI:
 » Cônjuge�
 » Companheira�
 » Ascendente�
 » Descendente�
 » Irmão�

 ˃ Necessidade de tratamento médico�
Concessão
A permissão de saída temporária será concedi-

da pelo diretor do estabelecimento onde se encon-
tre o preso.

Tempo de Duração
A permanência do preso fora do estabelecimen-

to terá a duração necessária à finalidade da saída.

Saída Temporária
Regime semiaberto
Vigilância indireta: poderá ter monitoração ele-

trônica
Hipóteses

 ˃ Visita à família�
 ˃ Frequência a curso supletivo profissionali-

zante, bem como de instrução do 2º grau ou 
superior, na Comarca do Juízo da Execução�

 ˃ Participação em atividades que concorram 
para o retorno ao convívio social�

Concessão
A saída temporária será concedida por ato moti-

vado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Pú-
blico e a administração penitenciária e dependerá da 
satisfação dos seguintes requisitos:

 ˃ Comportamento adequado�
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 ˃ Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) 
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 
(um quarto), se reincidente�

 ˃ Compatibilidade do benefício com os obje-
tivos da pena�

Tempo de Duração
Frequência a curso profissionalizante, de instrução 

de ensino médio ou superior, o tempo será o necessá-
rio para o cumprimento das atividades discentes.

Nos demais casos, o prazo será não superior a 07 
dias, podendo ser renovada mais quatro vezes no 
ano (total = 5 vezes).

As saídas temporárias deverão ter o prazo míni-
mo de 45 dias de intervalo entre uma e outra.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. A respeito da execução penal, assinale a opção 
correta.
a) A penitenciária de mulheres será dotada 

de seção para gestante e parturiente e de 
creche para abrigar crianças maiores de seis 
meses e menores de sete anos, com a finali-
dade de assistir a criança desamparada cuja 
responsável estiver presa.

b) A progressão do regime de cumprimento 
de pena, a ser determinada pelo juiz ou pelo 
membro do Ministério Público, será possível 
quando o preso tenha cumprido ao menos 
dois terços da pena no regime anterior e 
ostente bom comportamento.

c) Na hipótese de falecimento ou doença grave 
do cônjuge ou de familiar, aos condenados 
que cumprem pena em regime fechado, se-
miaberto ou aberto e aos presos provisórios 
será concedida permissão para sair do esta-
belecimento, sem escolta. 

d) Em caso de visita à família, aos condenados 
que cumprem pena em regime fechado ou 
semiaberto será concedida autorização para 
saída temporária do estabelecimento, com 
vigilância direta.

RESPOSTA: A. 
Alternativa A. A LEP prevê que a creche abrigará 
crianças maiores de seis meses e menores de sete anos.
 Alternativa B. O membro do MP não pode determinar 
a progressão de regime e o quantum para progressão 
será de um sexto.
Alternativa C. A permissão de saída será feita 
mediante escolta.
 Alternativa D. No regime fechado, não há autorização 
de saída e sim permissão de saída, e a saída temporá-
ria é sem vigilância direta.

Monitoração Eletrônica
O juiz poderá definir a fiscalização por meio da 

monitoração eletrônica quando: 
II. Autorizar a saída temporária no regime se-
miaberto.
IV. Determinar a prisão domiciliar.

O condenado será instruído acerca dos cuidados 
que deverá adotar com o equipamento eletrônico e 
dos seguintes deveres: 

I. Receber visitas do servidor responsável pela 
monitoração eletrônica, responder aos seus 
contatos e cumprir suas orientações.
II. Abster-se de remover, de violar, de modifi-
car, de danificar de qualquer forma o disposi-
tivo de monitoração eletrônica ou de permitir 
que outrem o faça.

A violação comprovada dos deveres previstos 
neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da 
execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: 

I. A regressão do regime.
II. A revogação da autorização de saída tem-
porária.
III. A revogação da prisão domiciliar.
IV. Advertência, por escrito, para todos os 
casos em que o juiz da execução decida não 
aplicar alguma das medidas previstas nos 
incisos de I a III deste parágrafo. 

A monitoração eletrônica poderá ser revogada: 
I. Quando se tornar desnecessária ou inade-
quada.
II. Se o acusado ou condenado violar os deveres 
a que estiver sujeito durante a sua vigência ou 
cometer falta grave. 

Trabalho
O trabalho é um dever do preso, um direito do 

preso e sua não-observância constitui falta grave.
 → Dever: 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
V. Execução do trabalho, das tarefas e das 
ordens recebidas.

 → Direito do preso: 
Art. 41. Constituem direitos do preso: 

II. Atribuição de trabalho e sua remuneração.
A inobservância constitui falta grave: 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 
privativa de liberdade que: 

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos 
II e V (trabalho), do Art. 39, desta Lei.

A Constituição Federal prevê em seu Art. 5°, XL-
VII, “c”, que não haverá penas de trabalhos forçados, 
logo poderia se imaginar que o preso não poderá ser 
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forçado ao trabalho, no entanto, a interpretação que 
prevalece é que ele não poderá ser submetido a tra-
balho forçado no sentido de desumano, degradante, 
acima de suas condições pessoais.

Contudo, apesar de o trabalho ser obrigatório, 
ele não será feito de forma gratuita e sim mediante 
remuneração de, no mínimo, três quartos do salá-
rio mínimo, salvo quando for prestação de serviço 
à comunidade, pois esta tem caráter gratuito de in-
teresse geral.

Exceções ao Trabalho Obrigatório
Para o preso provisório, o trabalho somente será 

interno e não é obrigatório.
O preso político não será obrigado ao trabalho.
Poderão ser dispensados do trabalho (como con-

dição do regime aberto) as pessoas que se adequam 
nas condições de prisão domiciliar.

De acordo com o Código Penal, o preso terá di-
reito aos benefícios da previdência social, porém ele 
não será regido pela CLT.

O produto da remuneração do preso deverá 
atender:

 ˃ Indenização dos danos causados pelo 
crime�

 ˃ Assistência à família�
 ˃ A pequenas despesas pessoais�
 ˃ Ressarcimento ao Estado pelas despesas 

que causa com sua manutenção�
 ˃ O restante constituirá o pecúlio (caderneta 

de poupança)�

Trabalho Interno
Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solici-

tar ocupação adequada à sua idade.
A jornada normal de trabalho não será inferior a 

6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso 
nos domingos e feriados.

Poderá ser atribuído horário especial de trabalho 
aos presos designados para os serviços de conserva-
ção e manutenção do estabelecimento penal (no ca-
so de presos que trabalham como cozinheiro).

Trabalho Externo
O trabalho externo será admissível para os pre-

sos em regime fechado, somente em serviço ou tra-
balhando em obras públicas, realizadas por órgãos 
da Administração Direta ou Indireta, ou entidades 
privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fu-
ga e em favor da disciplina.

O limite máximo do número de presos será de 
10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

A prestação de trabalho à entidade privada de-
pende do consentimento expresso do preso.

Requisitos do trabalho externo:
 ˃ Autorização do diretor do estabelecimento�
 ˃ Aptidão, disciplina e responsabilidade�
 ˃ Cumprimento mínimo de 1/6 da pena�

Causas para revogação do trabalho externo:
 ˃ Prática de fato definido como crime;
 ˃ Punido por falta grave;
 ˃ Comportamento contrário aos requisitos 

estabelecidos (aptidão, disciplina e respon-
sabilidade)�

Remição
A remição é o pagamento (quitação) antecipa-

do da pena privativa por meio diferente da prisão e 
pode se dar pelo trabalho ou pelo estudo, diferente-
mente da remissão que é sinônimo de perdão (re-
missão dos pecados).

O condenado que cumpre a pena em regime fe-
chado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou 
por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Caberá remição também às hipóteses de prisão 
cautelar (preso provisório).

O condenado que cumpre pena em regime aber-
to ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicio-
nal poderão remir, pela frequência a curso de ensino 
regular ou de educação profissional (remição pelo 
estudo), parte do tempo de execução da pena ou do 
período de prova. 

O tempo remido será computado como pena 
cumprida, para todos os efeitos. Principalmente pa-
ra efeitos de benefícios assegurados aos presos como 
livramento condicional e progressão de regime.

Contagem do Tempo de Remição
Remição pelo trabalho: 1 dia de pena a cada 3 

dias de trabalho. 
Remição pelo estudo: 1 dia de pena a cada 12 ho-

ras de frequência escolar - atividade de ensino fun-
damental, médio, inclusive profissionalizante, ou 
superior, ou ainda de requalificação profissional - 
divididas, no mínimo, em 3 dias.

FIQUE LIGADO

O tempo a remir em função das horas de estudo 
será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão 
do ensino fundamental, médio ou superior durante o 
cumprimento da pena, desde que certificada pelo ór-
gão competente do sistema de educação.
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Procedimento
Autoridade Administrativa Relatório Mensal

↓
 Juízo da Execução

Constitui o crime do artigo 299 do Código 
Penal (falsidade ideológica) declarar ou 
atestar falsamente prestação de serviço 
para fim de instruir pedido de remição.

O juiz da execução, 
ouvidos o MP e a defesa, 

declara a remição.

O condenado autorizado a estudar fora do esta-
belecimento penal deverá comprovar mensalmente, 
por meio de declaração da respectiva unidade de en-
sino, a frequência e o aproveitamento escolar.

Cometimento de Falta Grave
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 

1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a 
contagem a partir da data da infração disciplinar.

Observações

As atividades de estudo poderão ser desenvol-
vidas de forma presencial ou por metodologia de 
ensino a distância e deverão ser certificadas pelas 
autoridades educacionais competentes dos cursos 
frequentados. 

Para fins de cumulação dos casos de remição, as 
horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas 
de forma a se compatibilizarem. 

O preso impossibilitado, por acidente, de prosse-
guir no trabalho ou nos estudos continuará a bene-
ficiar-se com a remição. Salvo provocação dolosa do 
acidente, pois tal conduta configura falta grave.

Os tribunais não têm admitido a remição ficta 
(remição dos dias da pena sem que o preso tenha 
trabalhado, alegando que não trabalhou porque o 
Estado não proporcionou o trabalho).

EXERCÍCIO COMENTADO

No que concerne ao que dispõe a Lei de Execução 
Penal, julgue o item a seguir.

01. A Lei de Execução Penal assegura ao conde-
nado que cumpre a pena em regime fechado 
ou semiaberto o direito de remir, por trabalho 
ou por estudo, parte do tempo de execução 
da pena, vedando-se a cumulação de horas 
diárias de trabalho e de estudo para fins de 
remição.

ERRADO.  A questão está incorreta porque é possível 
a cumulação de horas de estudo e de trabalho para 
fins de remição. Importante que no regime aberto 
somente é possível a remição pelo estudo.

Princípio da Individualização da Pena
Classificação Art. 6º da LEP

A classificação será feita por Comissão Técnica 
de Classificação que elaborará o programa indivi-
dualizador da pena privativa de liberdade adequada 
ao condenado ou ao preso provisório.

A Comissão Técnica de Classificação, existente 
em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor 
e composta, no mínimo:

 ˃ 2 chefes de serviço�
 ˃ 1 psiquiatra�
 ˃ 1 psicólogo�
 ˃ 1 assistente social�

Exame Criminológico Art. 8º da LEP

O condenado ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade, em regime fechado, será submetido a 
exame criminológico para a obtenção dos elementos 
necessários a uma adequada classificação e com vis-
tas à individualização da execução.

Ao exame de que trata este artigo poderá ser sub-
metido o condenado ao cumprimento da pena pri-
vativa de liberdade em regime semiaberto.

O exame criminológico será realizado por psi-
quiatras, psicólogos e assistentes sociais e será op-
cional para concessão de benefícios, sempre funda-
mentado pelo juiz da execução.

Assistência
A assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o re-
torno à convivência em sociedade.

A assistência estende-se ao egresso e consiste:
 ˃ Na orientação e apoio para reintegrá-lo à 

vida em liberdade�
 ˃ Na concessão, se necessário, de alojamen-

to e alimentação, em estabelecimento 
adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses�

O prazo estabelecido no inciso II poderá ser 
prorrogado uma única vez, comprovado, por decla-
ração do assistente social, o empenho na obtenção 
de emprego.

Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:

 ˃ O liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) 
ano a contar da saída do estabelecimento�

 ˃ O liberado condicional, durante o período 
de prova�

A assistência será:
Material

A assistência material ao preso e ao internado con-
sistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas (AVI). 
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O estabelecimento disporá de instalações e ser-
viços que atendam aos presos nas suas necessida-
des pessoais, além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 
Administração.

À Saúde
A assistência à saúde do preso e do internado de 

caráter preventivo e curativo, compreenderá atendi-
mento médico, farmacêutico e odontológico.

Quando o estabelecimento penal não estiver apa-
relhado para prover a assistência médica necessária, 
esta será prestada em outro local, mediante autori-
zação da direção do estabelecimento (hipótese de 
permissão de saída).

Será assegurado acompanhamento médico à 
mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, 
extensivo ao recém-nascido. 

Jurídica

A assistência jurídica é destinada aos presos e aos 
internados sem recursos financeiros para constituir 
advogado.

As Unidades da Federação deverão ter serviços 
de assistência jurídica, integral e gratuita, pela De-
fensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos 
penais.

As Unidades da Federação deverão prestar auxí-
lio estrutural, pessoal e material à Defensoria Públi-
ca, no exercício de suas funções, dentro e fora dos 
estabelecimentos penais. 

Em todos os estabelecimentos penais, haverá lo-
cal apropriado destinado ao atendimento pelo De-
fensor Público. 

Fora dos estabelecimentos penais, serão imple-
mentados Núcleos Especializados da Defensoria 
Pública para a prestação de assistência jurídica inte-
gral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, 
egressos e seus familiares, sem recursos financeiros 
para constituir advogado. 

Educacional

A assistência educacional compreenderá a ins-
trução escolar e a formação profissional do preso e 
do internado.

O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-
se no sistema escolar da Unidade Federativa.

O ensino profissional será ministrado em nível 
de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

A mulher condenada terá ensino profissional 
adequado à sua condição.

As atividades educacionais podem ser objeto de 
convênio com entidades públicas ou particulares, 
que instalem escolas ou ofereçam cursos especiali-
zados.

Em atendimento às condições locais, dotar-se-á 
cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de 
todas as categorias de reclusos, provida de livros ins-
trutivos, recreativos e didáticos.

Social

A assistência social tem por finalidade amparar 
o preso e o internado e prepará-los para o retorno à 
liberdade.

 → Incumbe ao serviço de assistência social:
 ˃ Conhecer os resultados dos diagnósticos 

ou exames�
 ˃ Relatar, por escrito, ao Diretor do estabele-

cimento, os problemas e as dificuldades en-
frentadas pelo assistido�

 ˃ Acompanhar o resultado das permissões de 
saídas e das saídas temporárias�

 ˃ Promover, no estabelecimento, pelos meios 
disponíveis, a recreação�

 ˃ Promover a orientação do assistido, na fase 
final do cumprimento da pena, e do libe-
rando, de modo a facilitar o seu retorno à 
liberdade�

 ˃ Providenciar a obtenção de documentos, 
dos benefícios da Previdência Social e do 
seguro por acidente no trabalho�

 ˃ Orientar e amparar, quando necessário, a 
família do preso, do internado e da vítima�

Religiosa

A assistência religiosa, com liberdade de culto, 
será prestada aos presos e aos internados, permitin-
do-lhes a participação nos serviços organizados no 
estabelecimento penal, bem como a posse de livros 
de instrução religiosa (Bíblia).

No estabelecimento, haverá local apropriado pa-
ra os cultos religiosos.

Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado 
a participar de atividade religiosa.

Direitos e Deveres do Preso

Deveres do Preso (Rol Taxativo)
I. Comportamento disciplinado e cumprimen-
to fiel da sentença.
II. Obediência ao servidor e respeito a qualquer 
pessoa com quem deva relacionar-se.

FIQUE LIGADO

O descumprimento a esse dever do inciso II consti-
tuirá falta grave.
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III. Urbanidade e respeito no trato com os 
demais condenados.

IV. Conduta oposta aos movimentos indivi-
duais ou coletivos de fuga ou de subversão à 
ordem ou à disciplina.

V. Execução do trabalho, das tarefas e das 
ordens recebidas.

VI. Submissão à sanção disciplinar imposta.

VII. Indenização à vitima ou aos seus sucessores.

VIII. Indenização ao Estado, quando possível, 
das despesas realizadas com a sua manuten-
ção, mediante desconto proporcional da remu-
neração do trabalho.

IX. Higiene pessoal e asseio da cela ou aloja-
mento.

X. Conservação dos objetos de uso pessoal.

Direitos do Preso (Rol Exemplificativo)
Impõe-se a todas as autoridades o respeito à inte-

gridade física e moral dos condenados e dos presos 
provisórios.

Constituem direitos do preso:

I. Alimentação suficiente e vestuário.

II. Atribuição de trabalho e sua remuneração 
(o trabalho é um dever e um direito e o seu 
descumprimento constitui falta grave).

III. Previdência Social.

IV. Constituição de pecúlio.

V. Proporcionalidade na distribuição do tempo 
para o trabalho, o descanso e a recreação.

FIQUE LIGADO

A proporcionalidade poderá ser suspensa por até 
30 dias.

VI. Exercício das atividades profissionais, in-
telectuais, artísticas e desportivas anteriores, 
desde que compatíveis com a execução da pena.

VII. Assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa.

VIII. Proteção contra qualquer forma de sen-
sacionalismo.

IX. Entrevista pessoal e reservada com o 
advogado.

X. Visita do cônjuge, da companheira, de 
parentes e amigos em dias determinados.

FIQUE LIGADO

O direito de visita também se estende aos amigos. 
Importante notar que, na prática, os presos têm direito 
à visita íntima. No entanto, esse direito não está abran-
gido pelo inciso. O direito de visita também poderá ser 
suspenso por até 30 dias.

XI. Chamamento nominal.
XII. Igualdade de tratamento salvo quanto às 
exigências da individualização da pena.
XIII. Audiência especial com o diretor do esta-
belecimento.
XIV. Representação e petição a qualquer auto-
ridade, em defesa de direito.
XV. Contato com o mundo exterior por meio 
de correspondência escrita, da leitura e de 
outros meios de informação que não compro-
metam a moral e os bons costumes.

O contato com o mundo exterior também pode-
rá ser suspenso por até 30 dias.

XVI. Atestado de pena a cumprir, emitido 
anualmente, sob pena da responsabilidade da 
autoridade judiciária competente. 

Direito a Voto
O condenado definitivo fica com os seus direitos 

políticos suspensos até o término da pena privativa 
de liberdade, portanto não possui direito a voto, já 
os presos provisórios possuem o direito a voto.

Disciplina
A disciplina consiste na colaboração com a or-

dem, na obediência às determinações das autorida-
des e seus agentes e no desempenho do trabalho.

FIQUE LIGADO

Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena pri-
vativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso 
provisório.

Princípio da Legalidade
Não haverá falta nem sanção disciplinar sem ex-

pressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

 → Não haverá sanção:
 ˃ Coletiva�
 ˃ Com emprego de cela escura�
 ˃ Que coloque em perigo a integridade física 

e moral do condenado�


