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SUGESTÕES PARA ALTERAÇÕES DA LEI DE 
EXECUÇÃO PENAL (CCJ CÂMARA DOS DEPUTADOS).  

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Tramita pela E. Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara dos Deputados a análise de reforma da Lei de Execução Penal (LEP). 

 

É sabido que a Lei de Execução PenaI completa, em breve, 

quatro décadas de vigência. Nesse período, foi alvo de inúmeras alterações 

legislativas, destacando-se, dentre as mais recentes, aquelas promovidas pela 

Lei 13.964/19, apelidada PACOTE ANTICRIME.  

 

Reconhecemos o esforço do legislativo em manter atualizada 

uma lei do século passado. Contudo, algumas das mudanças introduzidas pelo 

PACOTE ANTICRIME pecaram na redação, dificultando a sua aplicação ou 

acabando por receber do intérprete sentido diverso daquele almejado pela Casa 

de Leis. 

 

A aplicação fiel da Lei de Execução Penal deve observar, 

sempre e incondicionalmente, direitos e garantias fundamentais. Alertamos, 

porém, que os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como 

proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 
postulado de proteção (Schutzgebote).  
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Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não 

apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem 
ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de 
tutela (Untermassverbote). Nesse sentido: STF – HC 104.410/RS. 

 

Dentre desse espírito, e como forma de contribuição ao 

debate e ao eventual aperfeiçoamento legislativo, apresentam-se sugestões de 

alteração da Lei 7.210/84, visando a construção de uma Lei de Execução Penal 

que seja um instrumento garantidor da concretização dos fins da sanção penal, 

correspondendo aos anseios de toda sociedade. O seu escopo é não apenas 

efetivar as disposições da sentença (concretizar a punição e prevenção), mas, 

sobretudo, a ressocialização do condenado, isto é, reeducá-lo para que, no 

futuro, possa reingressar ao convívio social. 

 

Do exposto, encaminham-se as seguintes sugestões, 

elaboradas por Comissão formada pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado 

de São Paulo, em conjunto com a Associação Paulista do Ministério Público, 

visando contribuir com o processo legislativo em tão relevante matéria para o 

País. 
 

São Paulo, 25 de agosto de 2021. 
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PROPOSTA DE PL VISANDO A ALTERAÇÃO DA LEP 

   O Congresso Nacional decreta: 

1 

Art. 1º. O artigo 4.º da Lei n.º 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:  

 

Art. 4º-A – Compete ao Juiz da execução promover a 
individualização das penas, atentando-se para as 
experiências objetiva e subjetiva do condenado. 

 

Parágrafo único - As experiências objetiva e subjetiva das 
penas devem ser reavaliadas a cada (06) seis meses. 

JUSTIFICATIVA 

  A presente modificação pretende incorporar à LEP uma 
das principais conquistas recentes no âmbito doutrinário no que 
tange à adequada individualização da pena: a análise das 
experiências objetiva e subjetiva da pena. 

Com efeito, o procedimento previsto na LEP deixa de 
considerar fatores indispensáveis para a adequada e proporcional 
aplicação da reprimenda, relacionados à experiência subjetiva e 
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objetiva do infrator. 

Vejamos: 

 

“Suponhamos, como faz Kolber, que duas pessoas 
sejam condenadas a passar vinte anos em 
penitenciárias dotadas de instalações distintas. A 
primeira delas apresenta precárias condições de 
higiene e salubridade, bem como superlotação. A 
segunda, de outro modo, apresenta condições 
impecáveis de higiene e salubridade, bem como 
capacidade adequada, em consonância com o que 
dispõe o artigo 88, da Lei de Execução Penal.  
Embora as sentenças apliquem o mesmo montante 
de pena (vinte anos), a experiência objetiva de 
condenados que venham a cumprir a reprimenda 
nesses dois estabelecimentos apresenta diferentes 
níveis de “intensidade” ou “sofrimento”, em razão 
das circunstâncias fáticas existentes. 

O problema se agrava ainda mais quando 
passamos à análise da experiência subjetiva da 
pena.  

Suponhamos agora que uma pessoa “sensível” e 
uma “insensível” à sanção criminal cometam o 
mesmo crime e que ambas sejam condenadas a 
passar vinte anos em penitenciárias com 
instalações idênticas. A pessoa “sensível” é 
atormentada pela vida na prisão e vive em 
constante estado de medo e de angústia, enquanto 
a “insensível” sente que a vida na prisão é apenas 
“desagradável”. Embora ambas tenham sido 
sentenciadas ao mesmo montante de pena, as 
experiências subjetivas são distintas: cada uma 
delas experimenta uma “intensidade de sofrimento” 
e, portanto, embora o prazo e a natureza das 
reprimendas sejam os mesmos, as penas 
“efetivamente cumpridas” implicam em 
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intensidades de “sofrimento” diversas.   

Assim, seguindo Kolber, entendemos que, para 
uma adequada aplicação da pena, é necessário 
levar em consideração não só a lesão ao bem 
jurídico tutelado pela norma, mas também as 
diferentes experiências de cada infrator. Conquanto 
no Brasil venhamos atentando para os aspectos 
objetivos de cumprimento da pena (tipo de sanção, 
montante da reprimenda, entre outros), ao 
ignorarmos as experiências objetiva e subjetiva 
deixamos de lado a própria finalidade da pena, a 
proporcionalidade na sua aplicação e a efetiva 
ressocialização do condenado. E mais: ao 
ignorarmos a experiência da pena, abrimos margem 
para o argumento de que sequer se afigura 
justificável a quantidade de sofrimento infligida ao 
infrator no contexto do Estado Democrático de 
Direito.  

[...] 

Contudo, apenas a modificação do critério de 
aplicação não se afigura suficiente, uma vez que, 
durante o cumprimento da pena, as circunstâncias 
fáticas podem modificar substancialmente a 
“intensidade de sofrimento” infligida ao reeducando. 
Assim é que a reavaliação deve ser permanente: a 
Lei de Execução Penal deve prever nova análise da 
pena de forma periódica, de modo a considerar, em 
cada fase, as experiências objetiva e subjetiva 
vivenciadas pelo infrator, tornando a 
individualização efetiva.  

Em suma, o Estado não pode, desconsiderando as 
peculiaridades de cada sujeito de direitos e as 
circunstâncias de cada entidade de cumprimento de 
pena, infligir sofrimento superior às pessoas 
“sensíveis” do que aquele imposto aos “insensíveis” 
ou submeter infratores a circunstâncias distintas, 



6 

sob pena de violar os princípios da isonomia e da 
individualização da pena.   

Ao desconsiderar as experiências subjetiva e 
objetiva inexiste fundamento, sob a égide do Estado 
Democrático de Direito, para que uma pessoa 
“sensível” receba punição mais severa do que uma 
“insensível” ou condenados à mesma sanção 
cumpram pena em locais com instalações 
completamente diversas.”1 

2 

Art. 2º. O art. 112 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

 “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transferência para regime menos 
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos: 

 

 I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário 
e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave 
ameaça; 

 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente 
e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave 
ameaça; 

 
1 COSTA, Rafael de Oliveira. Da Experiência da Pena. Revista de 
Estudos Criminais, v. 65, p. 99-116, 2017. 
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III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for 
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou 
grave ameaça; 

 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente 
e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave 
ameaça;  

 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for primário 
e tiver sido condenado pela prática de crime hediondo ou 
equiparado; 

 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 

 

a) primário e tiver sido condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado o 
livramento condicional;  

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de 
organização criminosa estruturada para a prática de crime 
hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia 
privada; 

 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for 
reincidente e tiver sido condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado; 

 



8 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for 
reincidente e tiver sido condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o 
livramento condicional.” 

 

     JUSTIFICAÇÃO  
 

 A Lei 13.964/19 foi criada para aperfeiçoar a legislação 
penal e processual penal, apresentando normas com o objetivo 
precípuo de combater a criminalidade com maior eficiência. 

  

 Recebendo, portanto, o cognome de Pacote Anticrime, 
a Lei 13.964/95 alterou dispositivos de diversas leis ordinárias, 
prevendo, no campo do direito penal, normas mais rigorosas para o 
cálculo das penas, em particular daquelas impostas aos autores de 
crimes hediondos ou equiparados. 

 

 Contudo, alguns incisos do art. 112 receberam redação 
ambígua, permitindo interpretação mais liberal em relação à fração 
necessária para a progressão de regime. 

 

 Os dispositivos que contêm tal defeito são os atuais 
incisos II, IV, VII e VIII do referido art. 112, a saber: 

 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for 
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave 
ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 
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IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado 
for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou 
grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 

 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o 
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou 
equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 

 

         VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o 
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com 
resultado morte, vedado o livramento condicional.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019). 

 

 

 Em virtude da redação da parte final desses 
dispositivos, os Tribunais passaram a exigir a reincidência específica 
do condenado para a incidência das frações maiores, permitindo aos 
reincidentes genéricos a progressão de regime com o resgate de 
percentual menor da pena idêntico aos condenados primários.  

 

 Inconcebível, por exemplo, a ideia de que este 
Congresso Nacional pretendeu, com a Lei 13.964/19, privilegiar 
condenados por crimes hediondos ou equiparados reincidentes 
genéricos, criando uma norma mais permissiva do que a vigor antes 
de sua promulgação.  

 

 Assim é que não se pode admitir que a atual redação 
do inciso VII do art. 112 da Lei 7.210/84/90 (Lei das Execuções 
Penais), ditada pelo Pacote Anticrime, determine, para fins de 
progressão de regime prisional, um prazo de cumprimento de pena 
privativa de liberdade menor que aquele que anteriormente era 



10 

previsto no § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90, que dispunha sobre os 
crimes hediondos e equiparados.  

 

 O revogado § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 rezava 
(destaques nossos): 

 

 § 2º  A progressão de regime, no caso dos condenados 
pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o 
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado 
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, 
observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal).     (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 

 Já o Pacote Anticrime, para a mesma situação, ou seja, 
para condenados por crimes hediondos, prática da tortura, tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo criou os incisos V 
e VII para o art. 112 da lei 7.210/84 com a seguinte redação 
(destaques nossos): 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for 
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, 
se for primário;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

(...) 

 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for 
reincidente na prática de crime hediondo ou 
equiparado;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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 Percebemos então que a norma anterior determinava o 
cumprimento de 2/5 (dois quintos – equivalente a 40%) da pena 
privativa de liberdade para os condenados por crimes hediondos e 
equiparados primários e 3/5 (três quintos – equivalente a 60%) para 
condenados pelo mesmo tipo de delito, mas reincidentes.  

 

 Por estarem as duas condições previstas no mesmo 
parágrafo, pacificou-se o entendimento que a necessidade do 
cumprimento de 3/5 (três quintos ou 60%) não dependia da natureza 
da reincidência, ou seja, pouco importava se o condenado cumpria 
pena pela prática de um ou mais crimes hediondos ou equiparados 
(reincidência específica) ou se por apenas um crime hediondo e os 
demais de natureza comum (reincidência simples).  

 

 No entanto a redação do inciso VII do art. 112, por ser 
um tanto quanto truncada, acarretou dúvidas na interpretação de sua 
vontade.  

 

 Por consequência, boas vozes defenderam que o 
cumprimento de 60% do total da pena deveria ser imposto aos 
autores de crime hediondo ou equiparado reincidentes, qualquer que 
fosse a natureza dos demais crimes pelos quais eles foram 
condenados, em outras palavras, pouco importando se a 
reincidência era simples ou específica.  

 

 Outras boas vozes defenderam que o prazo de 60% se 
destina apenas a autores de crimes hediondos ou equiparados 
reincidentes específicos. 

 

 O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, chamado a se 
manifestar sobre o tema, destacando a literalidade da norma e a 
necessidade imprescindível de interpretá-la em favor do executado, 
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antes mesmo do julgamento do Tema 1084, adotou a segunda 
posição. 

  

 Não é esse, porém, o espírito que norteou este 
Congresso Nacional ao redigir o inciso VII do art. 112 da Lei das 
Execuções Penais, pois não se pode admitir que o condenado por 
crime hediondo reincidente, simples ou específico, tenha o mesmo 
tratamento que outro autor de crime da mesma espécie, porém 
primário (inciso V do art. 112 da LEP).  

 

 A expressão “se primário” do inciso V do dispositivo 
legal bem demonstra que o desejo da lei era recrudescer com os 
reincidentes condenados por crime hediondo ou equiparado.  

 

 Exigir a especificidade da reincidência contraria os 
princípios gerais que nortearam a criação da Lei 13.964/19.  

 

 O mesmo raciocínio vale para os incisos II, IV e VIII do 
art. 112 da Lei de Execuções. 

 

 Por tudo isto, faz-se necessário o aperfeiçoamento da 
redação do art. 112 da Lei 7.210/84, nos moldes propostos, para que 
sobre sua interpretação não pairem mais dúvidas e a real vontade 
deste poder Legislativo seja alcançada.  

  

3 

 

Art. 3º - A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), passa a vigorar com o acréscimo do seguinte 
dispositivo: 
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Art. 111, § 2° – Na hipótese de condenado a penas por Justiças 
distintas, a unificação deverá ser promovida por aquela em que 
aplicada a pena de maior gravidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Embora a Lei de Execução Penal regulamente a 
unificação das penas, é omissa quanto à Justiça competente para a 
adoção da medida. 

 O dispositivo em tela vem suprir essa lacuna legislativa, 
estabelecendo expressamente que, na hipótese de condenado a 
penas por Justiças distintas, a unificação deverá ser promovida por 
aquela em que aplicada a pena de maior gravidade.  

 

 

4 

 

Art. 4º. O §7.º do artigo 112 da Lei n.º 7.210, de 11 
de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§7.º. O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da 
ocorrência da falta grave.” NR 

 

 



14 

                                      JUSTIFICAÇÃO  

 

 

  O §7.º da LEP, que teve seu veto Presidencial 
derrubado pelo Congresso Nacional, estabelece: "O bom 
comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do 
fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal 
exigível para a obtenção do direito". 

 

  Na primeira parte o dispositivo prevê o prazo de 1 ano 
para que o sentenciado readquira o bom comportamento carcerário, 
necessário para galgar a progressão de regime, dentre outros 
benefícios executórios.  

 

  Contudo, na parte final, permite a reabilitação 
automática da falta, nos casos em que o sentenciado atingir o 
requisito objetivo para a progressão antes do decurso do prazo de 
um ano, o que se mostra inconcebível. 

 

  Senão vejamos.  

 

  O sentenciado que possui pouca pena remanescente 
poderá praticar inúmeras faltas graves (ou até mesmo assumir a 
autoria de faltas praticadas por companheiros de cela), na certeza de 
que, tão logo cumpra a fração necessária à progressão de regime, 
obterá o benefício.  

 

  Logo, a redação atual do dispositivo poderá 
desestabilizar a ordem e a disciplina dos estabelecimentos prisionais, 
colocando em risco a segurança do sistema prisional.  
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  Além disso, do modo como está redigido o §7.º, infere-
se que 1 ano é o prazo para reabilitação de todas as faltas, sejam 
elas leves, médias ou graves.  

 

  É importante mencionar que a Lei de Execução Penal 
enumera no artigo 50 apenas os comportamentos que configuram 
falta grave, deixando para a legislação de cada Estado especificar as 
faltas leves e médias, com suas respectivas sanções (vide artigo 49 
do mesmo diploma legal).  

   

  Daí a necessidade de suprimir a segunda parte do 
dispositivo legal, e, na primeira, explicitar que 1 ano é o prazo de 
reabilitação da falta grave, possibilitando à legislação local 
estabelecer os prazos de reabilitação das faltas leves e médias (no 
Estado de São Paulo, os prazos de reabilitação das faltas leves e 
médias estão previstos nos incisos I e II do artigo 89 da Resolução 
SAP n.º 144, de 29/06/2010 - Regimento Interno Padrão das 
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. 

 

 

5 

 

 

     Art. 5º. O artigo 112 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:  

 

 

   “§8.º. A decisão que defere a progressão de regime 
possui natureza declaratória. O termo inicial para a progressão 
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ao regime aberto é a data em que for preenchido o último 
requisito pendente: o lapso temporal previsto no caput deste 
artigo, incidente sob a pena remanescente, ou o mérito, 
comprovado pelo atestado de bom comportamento carcerário e, 
quando o juiz determinar, com o exame criminológico.  

 

 

        JUSTIFICAÇÃO 

   

    Havia discussão doutrinária e jurisprudencial sobre 
a natureza jurídica da decisão que defere a progressão de regime, 
se declaratória ou constitutiva.  

 

    Prevaleceu nos nossos tribunais superiores o 
entendimento no sentido de que a decisão é declaratória, de modo 
que, o termo inicial para a progressão de regime é a data em que 
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 
da LEP. 

 

    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
enfrentou a questão no julgamento do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas n.º 2103746-20.2018.8.26.0000, e em 
conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
foi estabelecida a seguinte redação para o enunciado do tema:   

 

     “A decisão que defere a progressão de regime 
tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial 
para a progressão de regime deverá ser a data em que 
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 
112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente 
foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data 
deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo 
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inicial o momento em que preenchido o último requisito 
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por 
último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente 
da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o 
marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão 
de regime”. 

 

    Desse modo, propõe-se a redação supra, afirmando 
a natureza declaratória da decisão que defere a progressão de 
regime.  

 

6 

 

Art. 6.º. A Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, 
passa a vigorar acrescida da seguinte redação:  

 

 

“Art. 118-A. A prática de falta grave interrompe o período 
aquisitivo para a progressão de regime prisional, livramento 
condicional, indulto, comutação de penas e demais benefícios 
legais, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo 
terá como base a pena remanescente.” 

 

 

                             JUSTIFICAÇÃO  

   

    Muito embora a Lei n.º 13.964/19 tenha incluído o 
§6.º no artigo 112 da LEP, prevendo que o cometimento de falta 
grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe 
o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento 
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da pena remanescente e a alínea “b” no inciso III do artigo 83 do 
Código Penal determine como requisito para a concessão do 
livramento condicional o não cometimento de falta grave nos últimos 
12 (doze) meses, não há previsão legal expressa no sentido de que 
a prática de falta grave interrompe o período aquisitivo para o 
livramento condicional, indulto, comutação de penas e demais 
benefícios legais.  

 

   A ausência de previsão legal expressa nesse 
sentido permite a concessão do livramento condicional, da 
comutação e do indulto (benefícios mais amplos do que a progressão 
de regime, registre-se) a sentenciados que tenham cometido 
inúmeras faltas graves no período anterior aos 12 meses.  

 

    Necessária, portanto, a correção dessa omissão, 
inserindo na LEP previsão expressa no sentido de que a prática de 
falta grave interrompe o período aquisitivo para a progressão de 
regime prisional, livramento condicional, indulto, comutação de penas 
e demais benefícios legais. 
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  Artigo 7.º. O artigo 122 da Lei 7210, de 11 de julho de 
1984, passa a vigorar com a seguinte redação; 

 

 

Da Saída Temporária 
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Art. 122. Os condenados que cumprem pena sob o regime 
prisional semiaberto poderão obter autorização para saída 
temporária do estabelecimento prisional sem vigilância direta, 
mas sempre com tornozeleira eletrônica, nos seguintes 
casos: 

 

I - visita à família; 

 

II - frequência a curso supletivo, profissionalizante, de instrução 
do 2º grau ou superior, sempre na Comarca do Juízo da 
Execução e mediante averiguação bimestral de presença e 
aproveitamento. 

 

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao 
convívio social. 

 

§ 1º O desrespeito ao perímetro estipulado pelo Juízo e aos 
respectivos horários configura falta disciplinar de natureza 
grave e autoriza a imediata revogação da benesse. 

 

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput 
deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime 
hediondo do qual advenha como resultado a morte tentada ou 
consumada. 

 

8 

 

     Artigo 8.º. O artigo 123 da Lei 7210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação; 
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Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz 
da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração 
penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes 
requisitos: 

 

I - comportamento adequado e ausência de falta grave 
homologada pelo Juiz nos vinte e quatro meses anteriores à 
data da saída; 

 

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o 
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, para 
os crimes comuns e 2/5  (dois quintos) para os primários e 3/5 
(três quintos) para os reincidentes ainda que genéricos nos 
crimes hediondos e equiparados; 

 

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da sanção e 
com o interesse demonstrado pelo executado ao longo do 
cumprimento da pena; 

 

IV – estágio, para os que iniciam o cumprimento da pena no 
regime semiaberto, de 90 dias e, para os que progrediram 
do regime fechado, de 30 dias, no qual serão alertados pela 
direção-geral da unidade que os acolhe da importância do 
instituto, efeitos para a reintegração social e regras de 
observância.  

  

 

9 
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     Artigo 9.º. O artigo 124 da Lei 7210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação; 

 

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 
7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes 
durante o ano. 

 

§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao 
beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender 
compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal 
do condenado: 

 

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada 
e onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, 
devendo respeitar o perímetro de monitoramento estipulado 
e os respectivos horários; 

 

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno, assim 
compreendido entre as 19 e 08 horas da manhã do dia 
seguinte; 

 

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e 
estabelecimentos congêneres. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010); 

 

§ 2o  Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, 
de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será 
o necessário para o cumprimento das atividades discentes. 
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.258, de 2010) 
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§ 3o Nos demais casos, as autorizações de saída somente 
poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 (quarenta e 
cinco) dias de intervalo entre uma e outra. (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010) 
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     Artigo 10. O artigo 125 da Lei 7210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação; 

 

Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o 
condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido 
por falta grave, desatender as condições impostas na 
autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. 

 

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária 
dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento 
da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do 
condenado. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

   O benefício da saída temporária tem sido alvo de 
várias críticas, muito embora os estudiosos não neguem seus 
efeitos para a reintegração social ou ressocialização dos 
apenados, de sorte a – paulatinamente – os devolver à 
sociedade e colaborar com a diminuição do hiato existente entre 
a prisão e a liberdade. 
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   No entanto, se mostra evidente que a benesse 
merece sérias cautelas, exige comprovação de mérito do preso 
e necessita de rigorosa fiscalização, até para que a sociedade 
seja protegida. 

 

   Exatamente por isso, se inclui no caput do artigo 
122 a necessidade da saída se condicionar a utilização de 
tornozeleiras eletrônica, medida que dispensa  fiscalização 
direta, mas impõe respeito ao instituto e exige atenção do 
beneficiado, impondo, por fim, ao Estado-Administração a 
necessidade de rapidamente buscar recursos para solucionar a 
questão. 

 

   Não bastando, se inclui expressa previsão (incisos 
do caput) para que se observe, nas saídas direcionadas à 
instrução, a averiguação – no mínimo – bimestral quanto a 
presença e aproveitamento e se antecipou (#) que o desrespeito 
ao perímetro estipulado pelo Juízo (saídas em geral) configura 
falta grave (inovação necessária) e autoriza a imediata 
revogação da benesse. 

 

   Além disso, no # 2 se salientou que o autor de crime 
hediondo com resultado morte (consumada ou tentada) não terá 
direito a saída temporária, mantendo-se o sentido da lei, mas se 
esclarecendo que a vedação não se contenta apenas a morte. 

 

   Se providenciou, outrossim, no artigo 123, várias 
alterações:  no inciso I, ausência de falta grave nos últimos 24 
meses (medida que mais se coaduna com o merecimento e com 
o prestígio do instituto), no inciso II se ofertou proporções novas 
como cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena se o 
condenado for primário e 1/4 (um quarto) se reincidente, para os 
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crimes comuns e 2/5  (dois quintos) para os primários e 3/5 (três 
quintos) para os reincidentes ainda que genéricos nos crimes 
hediondos e equiparados, se exasperando o requisito temporal; 
e, por fim, no inciso III, se acrescentando que o interesse do 
executado demonstrado ao longo do cumprimento da pena se 
mostra relevante, de sorte a se reservar a benesse a quem de 
fato pretende aproveitas o efeitos pedagógicos da sanção. 

 

   Há mais. No mesmo artigo 123 se inseriu mais um 
inciso estabelecendo sobretudo um período de estágio de 90 
dias para o encarcerado que iniciar o cumprimento no 
intermediário e de 30 dias para o que vier do fechado, de sorte 
a propiciar que conheçam o instituto e se preparem para as 
saídas. 

 

   Já no artigo 124, mercê das dificuldades obtidas no 
dia a dia das saídas temporárias, se resolveu incluir, como 
condição legal da benesse, a necessidade do preso, antes da 
saída, indicar o endereço da família a ser visitada e o local no 
qual poderá ser encontrado, além da obrigatoriedade de se 
manter na residência entre 19 horas e 08 da manhã do outro dia, 
sempre respeitando, pena de falta grave e revogação, o 
perímetro. 
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  Artigo 11. O artigo 50 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte redação; 

 

 



25 

IX – desrespeitar o perímetro e os horários estipulados pelo 
Juiz nos casos de monitoramento eletrônico ao longo das 
saídas temporárias ou deixar de providenciar o 
carregamento da bateria do equipamento ou retirá-los, 
destruí-los, inutilizá-los ou deteriorá-los; 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

    Se tratou da inclusão de mais duas condutas que 
configuram falta disciplinar de cunho grave, consistentes no fato 
do beneficiário de saída temporária desrespeitar o perímetro de 
monitoramento e os horários nos quais deva obrigatoriamente 
se manter na saída; ou do preso deixar de providenciar o 
carregamento da bateria do equipamento ou ainda, retirar a 
tornozeleira, destruir ou deteriorar seja o equipamento, seja a 
bateria.  
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Artigo 12. O artigo 126 da Lei n.º 7.210, de 11 de 
julho de 1984, passa a vigorar acrescido dos seguintes acréscimos:  

 

“Art. 126, § 1°, III – não se admite a consideração de horas extras 
para fins de remição pelo estudo e pelo trabalho.”  

 

Art. 126, § 9º - A remição da pena exige a efetiva realização de 
atividade laboral ou estudo por parte do reeducando, não sendo 
possível a remição fica ou virtual.  
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Art. 126, § 10 – É vedada a remição do tempo de trabalho ou de 
estudo executado em momento anterior à prática do delito da 
pena a ser remida. 

 

Art. 126, § 11 - É vedada a remição do tempo de trabalho ou de 
estudo durante o cumprimento de prisão domiciliar. 

 

Art.126, § 12 - É possível a remição de parte do tempo de 
execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou 
semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que 
extramuros.  

 

Art. 126, § 13 - O reconhecimento do direito à remição de pena 
por meio de práticas sociais educativas considerará as 
atividades escolares, as práticas sociais educativas não 
escolares e a leitura de obras literárias. 

 

Art. 126, § 14 - Para fins desta Lei, considera-se: 

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas 
formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência 
dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema 
penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos 
legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e 
certificação de elevação de escolaridade; e 

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de 
socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem 
ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que 
ampliam as possibilidades de educação para além das 
disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, 
esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, 
de participação voluntária, integradas ao projeto político-
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pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e 
executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino 
públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou 
conveniadas com o poder público para esse fim. 

 

Art. 126, § 15 - O reconhecimento do direito à remição de pena 
pela participação em atividades de educação escolar 
considerará o número de horas correspondente à efetiva 
participação da pessoa privada de liberdade nas atividades 
educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, 
quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada 
a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em 
que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade 
educacional competente, a frequência e o aproveitamento 
escolar. 

 

Art. 126, § 16 -  A base de cálculo para a remição de pena pelo 
estudo, no caso de condenados que estudam por conta própria 
e conseguem aprovação nos exames nacionais que certificam a 
conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, será, 
respectivamente, de 1.600 e 1.200 horas. 

 

Art. 126, § 17 - O reconhecimento do direito à remição de pena 
pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, 
excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os 
seguintes requisitos:  

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a 
distância;  

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua 
execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as 
atividades desenvolvidas; 

III – objetivos propostos;  
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IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;  

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;  

VI – forma de realização dos registros de frequência; e  

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas 
atividades realizadas.  

 

Art. 126, § 18 - A participação nas práticas sociais educativas 
não escolares ensejará remição de pena na mesma medida das 
atividades escolares, considerando-se para o cálculo da carga 
horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas 
atividades realizadas. 

 

Art. 126, § 19 - Terão direito à remição de pena pela leitura as 
pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de 
qualquer obra literária, independentemente de participação em 
projetos ou de lista prévia de títulos autorizados. 

 

Art. 126, § 20 -  Para cada obra lida corresponderá a remição de 
4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) 
meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e 
assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) 
dias a cada período de 12 (doze) meses. 

 

Art. 126, § 21 – O Juízo competente instituirá Comissão de 
Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, 
considerando-se, conforme o grau de letramento, alfabetização 
e escolarização da pessoa privada de liberdade, a estética 
textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade 
(autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido), 
observadas as seguintes características:  
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I – a Comissão de Validação será composta por membros do 
Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos 
gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e 
responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional 
da unidade federativa ou União, incluindo docentes e 
bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes 
de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e 
de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas 
privadas de liberdade e familiares;  

II – a participação na Comissão de Validação terá caráter 
voluntário e não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício ou 
laboral com a Administração Pública ou com o Poder Judiciário; 
e  

III – a validação do relatório de leitura não assumirá caráter de 
avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à 
verificação da leitura e ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da entrega do documento pela pessoa privada de 
liberdade 

 

Art. 126, § 21 - A participação da pessoa privada de liberdade 
em atividades de leitura e em práticas sociais educativas não-
escolares para fins de remição de pena não afastará as 
hipóteses de remição pelo trabalho ou educação escolar. 

 

 

                            JUSTIFICAÇÃO  

 

 

    Os incisos I e II do §1.º do artigo 126 da LEP são 
claros ao estabelecerem que a contagem do tempo para fins de 
remição, por trabalho ou por estudo, é feita em dia (1 dia de pena a 
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cada 12 horas de frequência escolar; 1 dia de pena a cada 3 dias de 
trabalho).  

 

    Porém, não raras vezes, nos atestados que 
instruem os pedidos de remição de pena há indicação de horas extras 
feitas pelo sentenciado, no estudo e no trabalho.  

 

    Daí a importância do acréscimo sugerido no artigo 
126, prevendo expressamente que horas extras não serão 
consideradas para fins de remição pelo estudo e pelo trabalho. 

 

   Ademais, os acréscimos também visam adaptar a 
LEP às recentes conquistas alcançadas em âmbito jurisprudencial, 
em especial no que tange à Súmula 562, do STJ, e ao HC 124520, 
que teve como Relator para o acórdão no STF o Ministro ROBERTO 
BARROSO, julgado em 15/05/2018. 

   Por fim, incorpora-se também as conquistas 
alcançadas no âmbito da Resolução nº 391, de 10/05/2021, do CNJ. 

. 
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Art.13. O artigo 131 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:  

 

“Parágrafo único ”Não se admite o livramento condicional 
àquele que, anteriormente beneficiado quanto a mesma 
pena ou ciclo, teve o livramento revogado.” 
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                            JUSTIFICAÇÃO  

 

    O livramento condicional constitui uma antecipação 
da liberdade.  

 

    O Código Penal preconiza em seu artigo 88, 1.ª 
parte, que, revogado o livramento, não poderá ser novamente 
concedido. 

 

    Com efeito, aquele que foi agraciado com benefício 
tão amplo e descumpriu as condições que lhe foram impostas, dando 
ensejo à sua revogação, não se mostra merecedor de nova 
oportunidade da mesma amplitude.  

 

     Ocorre que, muitas vezes, o sentenciado possui 
mais de uma condenação; as penas privativas de liberdade são 
unificadas; lhe é deferido o livramento condicional com relação a uma 
de suas penas unificadas e o benefício é revogado.   

 

    Desse modo, a fim de eliminar qualquer dúvida 
sobre o não cabimento do benefício com relação às penas impostas 
nas outras condenações que foram unificadas naquele ciclo, 
apresentamos essa proposta de inclusão do parágrafo único ao 
artigo 131.   
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Art.14. Dê-se ao artigo 145 da Lei n.º 7.210, de 11 
de julho de 1984, a seguinte redação, acrescida do parágrafo único:  



32 

 

“Art.145. Praticada pelo liberado outra infração penal, opera-
se a prorrogação automática do curso do livramento, 
prescindindo de decisão judicial. O Juiz poderá ordenar a 
prisão do sentenciado, ouvidos o Conselho Penitenciário e 
o Ministério Público. NR 

 

“Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, a revogação 
do livramento condicional dependerá da decisão final do 
processo ao qual responde o liberado.” 

 

 

                            JUSTIFICAÇÃO  

   

    O livramento condicional é a última etapa do 
cumprimento da pena privativa de liberdade. Portanto, somente o 
liberado que observa a lei deve ter a pena extinta.   

 

    Nos termos do artigo 86, inciso I, do Código Penal, 
revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado a pena 
privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido 
na vigência do benefício.  

 

    O artigo 89 do mesmo Codex estabelece que o juiz 
não poderá declarar extinta a pena enquanto não transitar em julgado 
a sentença em processo a que responde o liberado, por crime 
praticado na vigência do livramento. 
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    Todavia, o artigo 90 do referido Código prevê que, 
se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se 
extinta a pena privativa de liberdade. 

  

    Discute-se na doutrina e na jurisprudência sobre a 
prorrogação do período de prova do livramento nos termos do artigo 
89 do Código Penal. Para uns, ela é automática, independendo de 
pronunciamento judicial. Já outros entendem que há a necessidade 
de decisão judicial suspendendo o livramento ou o prorrogando 
expressamente quando da prática de crime em sua vigência.  

 

    Assim, melhor regular a situação e determinar que 
a prorrogação seja automática, privilegiando a sociedade e o liberado 
que se comporta adequadamente durante o cumprimento de sua 
pena em liberdade, ressaltando, contudo, que a revogação 
dependerá da decisão final do processo a que responde o liberado.  
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Art.15. Dê-se ao artigo 164 da Lei n.º 7.210, de 11 
de junho de 1984, a seguinte redação:  

 

“Art.164. Extraída certidão da sentença condenatória com 
trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o 
Ministério Público promoverá, em autos apartados, a execução 
da pena de multa, perante o Juízo da Execução competente, 
aplicando-se o rito previsto na Lei de Execução Fiscal.”  

 

§1.º. REVOGADO 



34 

§2.º. REVOGADO 

 

   JUSTIFICAÇÃO  

 

   No julgamento da ADI 3150, em 13 de dezembro de 
2018, uma das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal foi o 
reconhecimento da legitimidade prioritária do Ministério Público para 
a cobrança da multa na Vara de Execução Penal, 
independentemente de inscrição na dívida ativa, bastando a 
sentença penal condenatória.   

 

   Na sequência, o artigo 51 do Código Penal foi 
alterado, preconizando que transitada em julgado a sentença 
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução 
penal e será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas 
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.  

 

   Impõe-se, portanto, conferir nova redação ao artigo 
164, adequando-o à decisão proferida na ADI e ao artigo 51 do 
Código Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19 - Pacote 
Anticrime.  
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Art.16. Dê-se ao artigo 165 da Lei n.º 7.210, de 11 
de junho de 1984, a seguinte redação:  

 

“Art.165. Diante da natureza penal da multa, seu prazo 
prescricional continua sendo regido pelo artigo 114 do Código 
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Penal, aplicando-se, contudo, as causas interruptivas e 
suspensivas da prescrição incidentes na execução fiscal.” NR 

 

   JUSTIFICAÇÃO  

 

    O caráter penal da multa foi reafirmado no 
julgamento da ADI 3150.  

 

    Não obstante, o artigo 51 do Código Penal, alterado 
pela Lei n.º 13.964/19, previu que a multa será considerada dívida de 
valor, aplicando-se as normas relativas à dívida ativa da Fazenda 
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e 
suspensivas da prescrição.    

 

    Surgiram então dois entendimentos na doutrina, a 
respeito do prazo prescricional da pena de multa. Para alguns 
estudiosos, o prazo prescricional da multa é de 5 anos, nos termos 
do artigo 174 do CTN. Outros, no entanto, defendem que o prescrição 
da multa continua sendo regida pelo Código Penal (artigo 114).  

 

    Desta feita, e considerando que a multa permanece 
com a sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos 
penais relacionados à execução da pena, mostra-se imprescindível 
apontar na legislação quais regras devem ser observadas com 
relação ao seu prazo prescricional, ressalvando, no entanto, a 
aplicação das causas suspensivas e interruptivas da prescrição 
incidentes na execução fiscal.  

     

 17 
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Art.17. Dê-se ao §1.º do artigo 170 da Lei n.º 
7.210, de 11 de julho de 1984, a seguinte redação:  

 

“Art.170. 

 

§1.º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou 
obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-
se-á a execução nos termos deste Capítulo.” NR 

 

JUSTIFICAÇÃO  

 

    Na redação atual, prevê o §1.º do artigo 170 que se 
o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver 
livramento condicional, estando a multa pendente de pagamento, a 
cobrança deverá ser feita nos termos deste Capítulo.  

 

    Contudo, após o julgamento da ADI 3150 e da 
alteração do artigo 51 do Código Penal, no sentido de que a multa 
deverá ser executada perante o juiz da execução penal (e não 
apenas cobrada), ficou evidenciada a necessidade do ajuizamento 
de ação autônoma, razão pela qual, propomos a substituição da 
palavra “cobrança” por “execução” na parte final do §1.º do artigo 
170.  

 

Art.18. Revogam-se os parágrafos 1.º e 2.º do 
artigo 164; o artigos 166; o artigo 169 e seus parágrafos 1.º e 2.º, 
todos da Lei n.º 7.210/84.  

 


