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1.  LEI Nº 7.210, DE 11 DE 
JULHO DE 1984
A Lei de Execução Penal, lei n.º 7.210/84 estabelece o pro-

cedimento destinado à efetiva aplicação da pena ou da medida de 
segurança que foi definido anteriormente por sentença judicial. 

A execução da pena é um procedimento autônomo, regula-
mento por lei específica no qual serão juntadas cópias do processo 
penal com o intuito de se acompanhar o cumprimento da pena e a 
concessão de benefícios do apenado.

Com base no princípio da pessoalidade e da individualização da 
pena cada acusado terá direito a um processo de execução individual, 
ainda que haja mais envolvidos no mesmo crime por ele cometido.

A execução penal se apresenta como um novo processo, 
possuindo caráter jurisdicional e administrativo, e tem por finali-
dade efetivar as normas acerca da sentença penal e oferecer ao 
condenado ou internado condições de reintegração social.

A doutrina diverge sobre a natureza jurídica da execução 
penal, visto que há quem defenda que esta tenha natureza jurisdi-
cional e outros defendam que esta tenha natureza administrativa.

Contudo é certo que o juiz da execução penal pratica atos 
administrativos, mas também pratica atos jurisdicionais, assim 
podemos dizer que a execução penal tem uma natureza híbrida, 
contudo esse entendimento não é pacífico.

A Lei de Execuções Penais contém 204 artigos, sendo que 
esta está dividida em 9 títulos e diversos capítulos.

TÍTULO I
DO OBJETO E DA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

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

A LEP tem como seu objetivo garantir o cumprimento das san-
ções impostas na sentença ou na decisão criminal, visando propor-
cionar ao condenado ou internado medidas de reintegração social.

OBJETIVO DA LEP

Cumprimento de Sanções Reintegração Social

Art. 2º A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordi-
nária, em todo o território nacional, será exercida, no processo 
de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Pro-
cesso Penal. 
Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso pro-
visório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando 
recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 

As decisões ou sentenças proferidas por outras justiças, co-
mo a Federal, Militar ou Eleitoral, nos casos em que as penas sejam 
cumpridas em estabelecimento prisional estadual, a execução da 
pena será de competência da justiça estadual. 

Súmula 192 do STJ - Compete ao Juízo das Execuções Pe-
nais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela 
Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabeleci-
mentos sujeitos a Administração Estadual. (Súmula 192, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 25/06/1997, DJ 01/08/1997)

Ainda seguindo a mesma linha de pensamento desta súmu-
la, o condenado pela justiça estadual, que se encontrar em cumpri-
mento pena em estabelecimento prisional federal, terá como com-
petente para o processo de execução da pena a justiça federal.

Além do mais, o preso provisório conforme expressa dispo-
sição está sujeito à execução penal, ou seja, ainda que não haja 
sentença penal condenatória transitada em julgada, ao preso pro-
visório se aplica as mesmas regras do condenado ou do internado, 
por este estar em regime fechado, garantindo assim que a pessoa 
já presa provisoriamente seja beneficiada pela LEP.

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos 
os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza 
racial, social, religiosa ou política. 

A LEP dentro deste artigo quis reforçar que o condenado ou 
internado tem os seus direitos preservados, ainda que o agente se-
ja condenado ele não perde o seu estado de ser humano. Existem 
alguns direitos que são atingidos no momento da condenação co-
mo, por exemplo, a liberdade e os direitos políticos, contudo todos 
os demais direitos que a sentença não atinge devem ser aplicados 
ao preso, garantindo que este seja tratado de forma humanizada, 
com respeito de modo a não sofrer qualquer tipo de discriminação.

Dentre outros, todos os direitos elencados como fundamentais 
pelo art. 5º da CF que não tenham sido afetados pela sentença deve-
rão ser aplicados ao condenado, tal como o direito à vida, segurança, 
igualdade, legalidade, proteção à integridade física e moral etc.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade 
nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

Esta cooperação da comunidade está relacionada ao item 
25 da Exposição de Motivos da LEP que, “muito além da passivida-
de ou da ausência de reação quanto as vítimas mortas ou trauma-
tizadas, a comunidade participa ativamente do procedimento da 
execução, quer através de um conselho, quer através das pessoas 
jurídicas ou naturais que assistem ou fiscalizam não somente as 
reações penais em meios fechados (penas privativas da liberdade e 
medida de segurança detentiva) como também em meio livre (pe-
na de multa e penas restritivas de direitos)”.

Fica evidente que cabe à comunidade o auxílio na reabilita-
ção do condenado, ou seja, o Estado em conjunto com a comuni-
dade deve trabalhar para ajudar o condenado a voltar à sociedade, 
e como meio de garantir esse auxilio, dentro da LEP foram introdu-
zidas figuras como o Patronato, o Conselho da Comunidade, como 
meios de garantir que haja efetivamente essa cooperação e não 
seja apenas algo utópico. 



681

ExEcução PEnal

Execução da pena e Reintegração social do 
condenado ou internado

ESTADO

Patronato Conselho da 
comunidade

Forças 
Comunitárias

Participação ativa 
na execução e na 

resocialização

COMUNIDADE

Importante participação por meio 
de órgãos de execução criminal e 

de forças comunitárias

TÍTULO II
DO CONDENADO E DO INTERNADO

CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus an-
tecedentes e personalidade, para orientar a individualização da 
execução penal. 

O processo de individualização da pena acontece por meio 
de 3 fases:

1ª Fase – âmbito legislativo: ocorre com a criação do tipo pe-
nal incriminador, no qual se estabelece de forma abstrata o míni-
mo e o máximo da pena cominada.

2ª Fase – âmbito judicial: ocorre no momento em que o juiz 
do processo de conhecimento, ao se deparar com o caso concreto, 
seguindo as diretrizes processuais fixa a pena cabível ao agende.

3ª Fase – âmbito executório: ocorre quando o juiz da execu-
ção penal adapta a pena aplicada pelo juiz da sentença à pessoa 
do condenado, ou seja, lhe concede ou nega benefícios com base 
no seu histórico pessoal.

Com o intuito de orientar essa terceira fase de individuali-
zação, o art. 5 da LEP trouxe de forma expressa a necessidade de 
classificação dos condenados à pena privativa de liberdade, tendo 
por critérios obrigatórios o exame de seus antecedentes e de sua 
personalidade, os quais podem, ainda, ser agregados a outros fa-
tores como o âmbito familiar e social do agente e até mesmo sua 
capacidade laboral.

A classificação é um direito do preso, garantindo que este 
receba de forma individualizada tratamento que auxilie na sua res-
socialização, proporcionando um cumprimento de pena dentro de 
suas condições e necessidades.

Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classi-
ficação que elaborará o programa individualizado da pena priva-
tiva de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.

Incumbe a Comissão Técnica de Classificação a elaboração 
do programa individualizado da pena privativa de liberdade, ade-
quando esta à realidade do condenado ou do preso provisório, 
avaliando suas condições subjetivas somando-as com as particu-
laridades acerca do crime praticado, tais como a natureza do crime 
praticado, o seu grau de periculosidade, o seu grau de instrução, 
dentre outros. 

Será, então, função da Comissão especificar que tipo de tra-
balho será o mais adequado ao preso, se este pode estudar, se de-
ve fazer terapia ocupacional, se precisa de acompanhamento psi-
cológico, se existe necessidade de acompanhamento assistencial 
e relação ao preso e sua família, as atividades de lazer indicadas, a 
forma como as necessidades do preso serão supridas bem como o 
local indicado para o cumprimento da pena, tentando possibilitar 
da melhor forma possível a ressocialização do indivíduo.

O exame de antecedentes irá fazer uma análise dos dados 
pertinentes à vida pregressa do condenado, ou seja, sua vida antes 
da condenação, verificando se existe outros processos que o con-
denado esteja respondendo, bem como uma eventual reincidência.

Contudo o exame de personalidade tem por objetivo verificar 
as características genéticas do condenado, principalmente no que 
diz respeito ao seu caráter e às suas tendências. Nesse exame é ve-
rificado se existem traços no condenado que são permanentes ou se 
existem traços dinâmicos que podem ser modificações no decorrer 
da execução da pena, por isso que se leva em conta não apenas o his-
tórico conhecido, mas também a realidade em que ele está inserido.

EXAME DE 
CLASSIFICAÇÃO

Caráter Genérico

Fatores familiares 
e realidade social

Personalidade do 
condenado

Antecedentes

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada 
estabelecimento, será presidida pelo Diretor e composta, no 
mínimo por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo 
e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena 
privativa da liberdade. 
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao 
Juízo da Execução e será integrada por fiscais do Serviço Social. 

A composição da comissão técnica dependerá da natureza 
da pena, ou seja, se será pena restritiva de direitos ou de liberdade.

Comissão Técnica 
de Classificação 

- PPL

1 por 
estabelecimento 

prisional

Presidida:

Composição

Diretor

2 Chefes de 
Serviço

Psiquiatra

Psicólogo

Assistente Social

Ao se tratar de pena restritiva de direitos a LEP não faz a 
mesma exigência das penas privativas de liberdade, ficando deste 
modo dispensada a avaliação do condenado.  

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de 
liberdade, em regime fechado será submetido a exame cri-
minológico para a obtenção dos elementos necessários a uma 
adequada classificação e com vistas à individualização da exe-
cução. 
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Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser 
submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de 
liberdade em regime semiaberto. 

Primeiramente, não devemos confundir o exame criminoló-
gico com o exame de classificação. Como vimos, o exame de clas-
sificação é apresentado de forma genérica, já o exame criminoló-
gico é mais limitado, de modo a se restringir a questões de ordem 
psicológica e psiquiátrica do condenado.

O exame criminológico tem como função relevar elementos 
como maturidade, frustrações, vínculos efetivos, grau de agressi-
vidade, periculosidade, e a partir desses pontos verificar se existe 
a possibilidade de novas práticas delituosas. 

O artigo em análise estabelece que o exame criminológico 
será obrigatório, isso acontece porque os crimes que a imposição 
é o regime fechado são mais gravosos, se fazendo necessário, en-
tão, a análise do condenado. Contudo no cumprimento de pena 
inicial em regime semiaberto esse exame será facultativo, poden-
do ser feito por iniciativa da Comissão visando uma melhor indivi-
dualização da pena.

EXAME CRIMINOLÓGICO

Obrigatório Facultativo Dispensado

Regime 
fechado

Regime semiaberto/
progressão de regime e 
livramento condicinal

Regime aberto 
e pena restritira 

de direitos

No que diz respeito ao exame criminológico na progressão 
de regime, a jurisprudência entende que o juiz pode solicitar desde 
eu faça fundamentadamente, uma vez que o benefício da progres-
são é direito adquirido após cumprimento de 1/6 da pena imposta, 
tendo o condenado bons antecedentes fornecidos pela direção do 
estabelecimento prisional, e como a regra da progressão de regi-
me é aplicada também ao livramento condicional, se aplica a ele a 
faculdade do exame criminológico, isto é: o entendimento que os 
tribunais superiores vêm tendo acerca do caso.

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados revela-
dores da personalidade, observando a ética profissional e tendo 
sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:

I. entrevistar pessoas: 
II. requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, 
dados e informações a respeito do condenado; 
III. realizar outras diligências e exames necessários. 

A partir do que estabelece esse artigo podemos verificar que 
a Comissão Técnica de Classificação deve buscar sempre o maior nú-
mero de subsídios a respeito do condenado do examinado, ou seja, 
não se deve medir esforços para que todos os dados e as informa-
ções possíveis sobre o condenado sejam apreciadas. Além das pro-
vidências elencadas neste artigo pode, ainda, a Comissão fazer uma 
análise dos autos da ação e do processo de execução, bem como 
verificar o comportamento do acusado durante a fase de execução.

Embora a comissão tenha um papel fundamental na forma-
ção do convencimento do juiz da execução, este não está vincula-
do às conclusões encontradas pela comissão, ou seja, pode o juiz 
decidir de modo contrário ao que estabelece a comissão, desde 
que fundamente sua decisão.

Art. 9º-A Os condenados por crime praticado, dolosamente, 
com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qual-
quer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identi-
ficação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. 
§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em 
banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido 
pelo Poder Executivo. 
§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias míni-
mas de proteção de dados genéticos, observando as melhores 
práticas da genética forense.
§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer 
ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso 
ao banco de dados de identificação de perfil genético. 
§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso 
aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem 
como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou 
esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa.
§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo 
que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético 
por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá 
ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da 
pena.
§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-
-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Estamos diante da identificação obrigatória do perfil ge-
nético, nos casos dos crimes dolosos praticados com violência de 
natureza grave contra a pessoa bem como nos casos de prática de 
crime hediondo.

Tendo por objetivo equipar o banco de dados para que se-
jam facilitados os esclarecimentos acerca do crime em investiga-
ções futuras.

A exigência desse tipo de exame é limitada a apenas conde-
nações que decorram de determinados crimes:

 → Crimes Dolosos Praticados Com Violência De Natureza Grave 
Contra A Pessoa;

 → Crimes Hediondos.

O material genético a ser extraído deve ser realizado por 
meio de técnica adequada e indolor, ou seja, não pode ser inva-
siva e nem causar lesões físicas ao condenado, e ainda a extração 
de DNA deverá ser determinada na sentença condenatória após o 
trânsito em julgado, a fim de que não se viole o princípio da pre-
sunção de inocência.  

Identificado o perfil genético este deverá ser armazenado 
no banco de dados sigilosos regulamentado por meio do Poder 
Executivo, tendo as autoridades acesso a esses dados apenas me-
diante ordem judicial.

A ordem judicial pode vir de qualquer vara criminal, a com-
petência dependerá de para qual juiz a representação do delega-
do foi distribuída ordinariamente.  

Note que o exame é uma garantia do preso, uma vez que o 
indivíduo não tenha sido submetido a ele no início do cumprimen-
to da pena, durante a sua execução ele deverá ser.

Havendo recusa do preso ao realizar o exame de identifica-
ção genético, esta conduta será considerada como falta grave.

Fique atento aos parágrafos 1º-A, 3º, 4º e 8º, pois todos fo-
ram introduzidos recentemente pela lei 13.964/19.
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CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA

Seção I
Disposições gerais

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Esta-
do, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convi-
vência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

A reabilitação do condenado é a finalidade primordial da pe-
na ou da medida de segurança, possibilitando ao indivíduo o retorno 
ao convívio em sociedade. Contudo, para que isto venha acontecer, 
é necessário que o Estado adote medidas de assistência ao preso e 
ao internado, de forma a orientá-los no retorno da sua vida social, 
reduzindo as chances de reincidência em prática delituosa.

Essa assistência se estende também ao “egresso”, sendo 
este o liberado definitivo pelo prazo de um ano contados da saída 
do estabelecimento prisional ou o liberado condicionalmente pelo 
período de prova, isso ocorre porque de nada adiantaria o agente 
ter a assistência durante o período de cárcere e no momento de 
sua reintegração este ficasse desamparado.

É um meio de garantir que o tempo passado longe da so-
ciedade e as dificuldades encontradas façam com que ele volte ao 
caminho criminoso.

Art. 11. A assistência será:
I. material; 
II. à saúde; 
III. jurídica; 
IV. educacional; 
V. social; 

VI. religiosa.

Evitando a reincidência criminosa, bem como o auxílio ao 
retorno dos condenados ao convívio social, a LEP trouxe as espé-
cies de assistência disponibilizadas, tendo cada uma delas uma 
função individual.

Seção II
Da assistência material

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consis-
tirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações 
higiênicas. 
Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços 
que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além 
de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos 
e não fornecidos pela Administração. 

Visa garantir o fornecimento de roupas, alimentação, pro-
dutos e instalações de higiene, asseio da sela ou alojamento entre 
outros, na exposição dos motivos da LEP, o item 41 menciona que a 
assistência ao condenado se espelhou nos princípios e nas regras 
internacionais sobre os direitos da pessoa presa, em especial às 
Regras Mínimas da ONU.

Sobre a alimentação tais regras determinam que “a ad-
ministração fornecerá a cada preso, em horas determinadas, uma 
alimentação de boa qualidade, bem preparada e servida, cujo valor 
nutritivo seja suficiente para a manutenção da sua saúde e das suas 
forças” (item 20.1); e “todo preso deverá ter a possibilidade de dis-
por de água potável quando dela necessitar”.

A questão sobre vestuário também teve amparo das regras 
mencionadas: estabelecendo que “todo preso a quem não seja 
permitido vestir suas próprias roupas deverá receber as apropria-
das ao clima e em quantidade suficiente para manter-se em boa 
saúde. Ditas roupas não poderão ser, de forma alguma, degradan-
tes ou humilhantes” (item 17.1); “todas as roupas deverão estar lim-
pas e mantidas em bom estado. A roupa de baixo será trocada e la-
vada com a frequência necessária à manutenção da higiene” (item 
17.2); “em circunstâncias excepcionais, quando o preso necessitar 
afastar-se do estabelecimento penitenciário para fins autorizados, 
ele poderá usar suas próprias roupas, que não chamem atenção so-
bre si” (item 17.3); “quando um preso for autorizado a vestir suas 
próprias roupas, deverão ser tomadas medidas para se assegurar 
que, quando do seu ingresso no estabelecimento penitenciário, as 
mesmas estão limpas e são utilizáveis” (item 18); e “cada preso dis-
porá, de acordo com os costumes locais ou nacionais, de uma ca-
ma individual e de roupa de cama suficiente e própria, mantida em 
bom estado de conservação e trocada com uma frequência capaz 
de garantir sua limpeza” (item 19).

No que diz respeito à higiene pessoal e asseio da sela ou 
alojamento, será um dever do preso cuidar, contudo cabendo à ad-
ministração carcerária fornecer meios para que esse dever possa 
ser cumprido. 

O artigo 13 deve ser entendido junto com o artigo 88 da LEP, 
em se tratando de estabelecimento destinado a presos em regime 
fechado o condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Sendo requisitos bási-
cos da unidade celular:  a) salubridade do ambiente pela concor-
rência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmi-
co adequado à existência humana; b) área mínima de seis metros 
quadrados.

E, ainda, havendo a impossibilidade de acesso dos presos e 
internados a certos objetos de consumo e de uso pessoal, desde 
que não fornecidos pela administração penitenciária e que se trate 
de objetos de uso permitido, haverá um local destinado à venda 
destes materiais.

Seção III
Da assistência à saúde

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado, de cará-
ter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 
farmacêutico e odontológico. 
§ 1º (VETADO). 
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado 
para prover a assistência médica necessária, esta será prestada 
em outro local, mediante autorização da direção do estabele-
cimento. 
§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, 
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 
recém-nascido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.942, de 
28/5/2009)

Como dissemos anteriormente, o condenado tem a garan-
tia de aplicação de todos os direitos  que não são atingidos pela 
sentença, dentre esses direitos encontra-se o da vida, e entre os 
meios de se garantir esse direito está a assistência à saúde na qual 
visa conceder aos presos o devido tratamento de saúde, médico 
ou ambulatorial, bem como o fornecimento de medicação quando 
se fizer necessária.


