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Exame criminológico como possível requisito para progressão de regime à luz do 

princípio da legalidade 

        Gabriela Raymundo Carneiro 

 

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de abordar os aspectos atinentes ao exame 

criminológico como condição para progressão do regime fechado para o semiaberto. Sabe-se que 

a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), antes de sua modificação pela Lei nº 10.792/03, trazia 

a realização do exame criminológico, com o consequente parecer favorável, como condição de 
progressão de regime prisional aberto para o semiaberto. Entretanto, mesmo após a vigência da 

lei supracitada, que passou a não mais exigir o laudo criminológico como requisito à progressão, 

os juízes das varas de execução penal continuam admitindo sua aquisição para concessão da 
progressão de regime. Como se afere, embora o tema tenha sido sumulado, conforme será 

apresentado posteriormente, ainda há calorosa controvérsia na doutrina a seu respeito.   

Palavras-chaves: Exame criminológico. Progressão de Regime. Direito Penal. Execução Penal. 

Abstract: The present work has the purpose of approaching the aspects related to the 
criminological examination as a condition for progression from the closed regime to the semi - 

open. It is known that the Criminal Enforcement Law (Law no. 7,210 / 84), before its amendment 

by Law 10,992 / 03, brought the criminological examination, with the consequent favorable 

opinion, as a condition for the progression of the prison system opened for The semi-open. 
However, even after the validity of the aforementioned law, which no longer requires the 

criminological award as a prerequisite for progression, the judges of the criminal enforcement 

courts continue admitting their acquisition to grant the regime progression. As it is concerned, 
although the theme has been summed up, as will be presented later, there is still heated 

controversy in the Doctrine Concerning it. 
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Introdução  

 Tema deveras debatido no âmbito da execução penal se configura na exigência de 

exame criminológico para progressão do regime prisional fechado para o semiaberto.  

 Isto porque, antes da vigência da Lei nº 10.792/03, que trouxe significativas 

mudanças nas regras de execução penal, o artigo 112 da Lei n º 7.210/84 (Lei de Execução 

Penal) condicionava a progressão de regime carcerário a parecer prévio da Comissão 

Técnica de Classificação e à realização de exame criminológico. 

 Certo é que, após a citada lei de 2003, as condições mencionadas foram 

suprimidas, não sendo mais o exame criminológico requisito para progressão de regime, 
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sendo exigindo pela lei, somente um requisito objetivo (lapso temporal de cumprimento 

de pena) e requisito subjetivo (atestado de bom comportamento carcerário).  

 Entretanto, apesar de a mudança legislativa, é cediço que boa parte dos juízes 

singulares mantiveram a exigência do laudo em comento para fins de progressão. Desta 

forma, os Tribunais Superiores se posicionaram por meio da edição da Súmula Vinculante 

nº 25 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,  

 Ocorre que, a edição das súmulas apresentadas, não pôs fim a discussão sobre a 

possibilidade ou não de exigência do exame como requisito subjetivo para progressão de 

regime, pois há forte posicionamento na doutrina no sentido de que tal exigência estaria 

criando requisito não previsto em lei, afrontando diretamente o princípio da legalidade.  

 Diante do exposto, é necessário fazer análise minuciosa dos posicionamentos 

defendidos pela doutrina para melhor compreensão da celeuma jurídica discutida.  

I. Aspectos gerais sobre o exame criminológico 

 O exame criminológico por ser denominado como um conjunto de pesquisas 

científicas de cunho biopsicossocial do criminoso para levantar um diagnóstico de sua 

personalidade e, assim, obter um prognóstico criminal. .1 

 Visa o exame detalhar aspectos da personalidade do infrator da norma penal, 

analisando sua periculosidade, sua percepção à pena imposta e a probabilidade de 

reincidência. Ainda, aduz Renato Marcão2, o exame criminológico é realizado para o 

resguardo da defesa social, e busca aferir o estado de temibilidade do delinquente. 

 De fato, trata-se de verdadeira perícia realizada por psiquiatras, psicólogos e 

assistentes sociais do Sistema Prisional brasileiro no condenado que atuam de forma 

pluridimensional, a fim de traçar o perfil psicossocial do criminoso, constituindo-se 

importante ferramenta para concretizar a individualização da pena na fase executória. 

 Conforme entendimento extraído do artigo 96 e 97 da Lei de Execução Penal, o 

exame em questão deverá ser realizado no Centro de Observação, que será instalado em 

                                                             
1 PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. São Paulo, 2ª ed, , 2012. p 

318. 

2MARCÃO, Renato, Curso de Execução Penal. São Paulo, Editora Saraiva, 13ª ed., 2015. p. 43.. 
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unidade autônoma ou anexa ao estabelecimento penal, e, posteriormente, será 

encaminhado à Comissão Técnica de Classificação. Ressalta-se que somente na falta do 

Centro de Observação é que o exame poderá ser realizado diretamente pela Comissão 

Técnica de Classificação, nos moldes do artigo 98 da lei citada. 

 Ainda, conforme o item 31 da Exposição de Motivos da Lei de Execução, a 

gravidade do crime ou as condições pessoais do agente, determinantes da execução em 

regime fechado, aconselham o exame criminológico, que se orientará no intuito de 

conhecer a inteligência, a vida afetiva e os princípios morais do preso, para determinar a 

sua inserção no grupo com o qual conviverá no curso da execução da pena privativa de 

liberdade. 

 De acordo com o artigo 8º da Lei 7.210/84, é possível tecer: 

Art. 8º. 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 vistas à 

individualização da execução. 

 No parágrafo único do referido artigo, é cediço que o exame poderá também ser 

realizado pelo condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto. 

 Certo é que o artigo 35 do Código Penal, embora tenha tecido a possibilidade de 

aplicação de seu artigo 34 aos condenados ao cumprimento de sanção penal no regime 

semiaberto, somente estabeleceu obrigatoriedade de realização do exame para os 

apenados que cumprirem a reprimenda penal no regime fechado. Ou seja, para o regime 

fechado, o exame é obrigatório, para o semiaberto, facultativo. 

 Destarte, a doutrina adverte que não se confundem o exame de classificação, 

previsto no artigo 5º da Lei de Execução, com o exame criminológico, com previsão no 

artigo 8º, pois, nas palavras de Noberto Avena:  
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“O exame de classificação é amplo, apresentando a 

situação do condenado de forma genérica, com 

ênfase em aspectos objetivos de sua personalidade, 

antecedentes, aspectos sociais e familiares, 

capacidade laborativa, entre outros destinados a 

orientar a forma como deve ele cumprir a pena no 

estabelecimento penitenciário. Já o exame 

criminológico é mais restrito, analisando questões 

de ordem psicológica e psiquiátrica do condenado, 

visando revelar elementos como maturidade, 

frustações, vínculos afetivos, grau de agressividade 

e periculosidade e, a partir daí, prognosticar a 

potencialidade de novas práticas criminosas.”3 

 

No mesmo sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci estabelece uma 

diferenciação, vejamos: 

“A diferença entre o exame de classificação e o 

exame criminológico é a seguinte: o primeiro é mais 

amplo e genérico, envolvendo aspectos 

relacionados à personalidade do condenado, seus 

antecedentes, sua vida familiar e social, sua 

capacidade laborativa, entre outros fatores, apstos 

a influenciar o modo pelo qual deve cumprir a sua 

pena, no estabelecimento penitenciário (regime 

fechado ou semi-aberto); o segundo é mais 

específico, envolvendo a parte psicológica e 

psiquiátrica do exame de classificação (..)4 

Também não deve ser confundindo o exame criminológico com o exame 

psiquiátrico, pois este é destinado a apurar o grau de responsabilidade penal, ou 

imputabilidade do réu, para efeito de prolação de sentença penal e fixação de pena. 

 

                                                             
3AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro, Execução penal: esquematizado. São Paulo: Editora Forense, 2014. 

p. 39-40. 

4NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo, 5 ed, Editora 

Revistas dos Tribunais, 2008. p. 1013-1014. 
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II. O exame criminológico como requisito subjetivo para progressão de regime após 

a Lei nº 10.792/2003 

 

 Atualmente, a Lei de execução penal (LEP), somente faz menção sobre a 

necessidade de realização do exame criminológico no artigo 8º, mas é certo que nem 

sempre foi assim. 

Anteriormente às modificações trazidas na Lei 7.210 pela Lei 10.792/2003, que 

alterou a individualização do sistema progressivo, o artigo 112 da LEP condicionava a 

progressão de regime carcerário a parecer prévio da Comissão Técnica de Classificação 

e realização de exame criminológico.  

Com a referida lei em vigor, suprimiram-se tais exigências, contentando-se o 

legislador com o cumprimento do mínimo de um sexto da pena imposta (requisito 

objetivo), como regra, e atestado de bons antecedentes (requisito subjetivo) emitidos pela 

direção do estabelecimento penitenciário.5 

 Salienta-se que o requisito objetivo para progressão de regime aos condenados por 

crimes hediondos ou equiparados após a Lei 11.464/07, é de dois quintos da pena, se 

primário, e, três quintos da pena, se reincidente. Além disso, para os condenados por 

crime contra a administração pública, a lei exige a reparação do dano causado ou a 

devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, conforme artigo 33, 

parágrafo quarto do Código Penal. Importante mencionar que os requisitos aqui 

mencionados, aplicam-se somente na progressão do regime fechado para o regime aberto. 

 Em todos os casos mencionados, sempre será necessária oitiva prévia do 

Ministério Público e do defensor do condenado, nos moldes do artigo 112, parágrafo 

primeiro da lei de execução. Menciona-se que, a respeito das oitivas, parte não 

predominante da doutrina entende que se trata de requisito formal. 

 A nova política penitenciária que mitigou os laudos criminológicos lastreada na 

Lei n° 70.792/03, foi implementada em contexto de frequentes rebeliões presidiárias e em 

que as facções criminosas surgidas no interior dos estabelecimentos penitenciários 

demonstravam publicamente seu poder de dominação e articulação da massa carcerária. 

 No momento em comento, as cadeias estavam saturadas e o procedimento para a 

                                                             
5 Idem ibidem, p. 40. 
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concessão de benefícios revelava-se burocráticos e morosos, fazendo com que a 

obrigatoriedade e a eficiência dos exames fossem questionados.6 

Ainda sobre as razões que motivaram a abolição do exame supramencionado, cabe utilizar 

as palavras de Dayana Rosa dos Santos: 

 

“Várias razões motivaram o despontar da política 

penitenciária tendente a abolir a realização dos 

referidos exames, entre as quais, a de cunho 

teórico, é a constatação de que os saberes “psi” são 

incapazes, à luz de critérios minimamento rigoroso 

de confiabilidade e validade, de desvendar a 

subjetividade do sentenciado, de enunciar qualquer 

verdade consistente sobre ela e, principalmente, de 

prever o comportamento humano futuro. Sepultou-

se, assim, tardiamente, o sonho positivista de 

detecção precisa da periculosidade, tanto pelas 

limitações técnicas e epistemológicas da tarefa, 

quanto pelas ´serias reservas de natureza ético-

jurídicas que marcam o exercício de tal pretensão, 

que vão desde sua inconsistência científica até sua 

natureza claramente atentatória à intimidade e 

dignidade humanas.” 7 

 

 

 A priori, a eliminação dos laudos criminológicos trazidos pela lei 10.792/03 foi 

bem recebida pelas entidades defensoras dos direitos dos carcerários, sendo vista como 

solução para desafogar os presídios, pois agilizava e aumentava a concessão de 

benefícios, pois sendo necessário para comprovar o mérito somente o atestado de bom 

comportamento emitido pelo diretor do presídio, evitava que o preso ficasse mais tempo 

                                                             
6 SANTOS, DAYANA ROSA DOS. O exame criminológico e sua valoração no processo de execução 

penal, 2013. p.89-90. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

7SANTOS, DAYANA ROSA DOS. O exame criminológico e sua valoração no processo de execução 

penal, 2013. p.90. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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do que o necessário no regime fechado aguardando a realização do exame criminológico 

e seu resultado. 

 Outros seguimentos da comunidade jurídica não viram a mudança legislativa 

como progresso, pois acreditavam que o diretor da unidade prisional não teria condições 

de analisar eficientemente a conduta dos presos, sendo necessário o exame criminológico 

para análise mais eficiente e individualizada do condenado.  

A respeito da qualidade do atestado de bom comportamento carcerário, nas 

palavras de André Estefam e Victor Eduardo Gonçalves "o diretor do presídio 

dificilmente tem condições de analisar a conduta de cada um dos presos de sua unidade, 

cuja lotação geralmente chega à casa das centenas ou milhares.” 8 

 Parte da doutrina sustentava que a realização do exame passou a ser facultativa, 

pois a Lei 10.792/03 não vedou a realização do exame, apenas fez com que não fosse 

mais obrigatório. Portanto, nada impede o juiz da execução, com escopo de aquilatar a 

presença ou não do mérito, solicite o laudo criminológico, a fim de proclamar com mais 

acerto a decisão judicial que concede a progressão de regime. 

 Superando as críticas feitas à modificação legislativa, da mesma forma 

anteriormente aduzida, pela lei de execução penal, o exame criminológico deixou de ser 

requisito subjetivo para progressão de regime, não sendo mais obrigatório 

III. O posicionamento dos Tribunais Superiores no tocante à possibilidade de 

requisição do exame criminológico como condição para progressão do regime 

fechado para o regime semiaberto. 

Considerando as críticas feitas às modificações trazidas pela Lei 10.792/03 do 

artigo 112 da Lei de execução penal, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que o juiz teria a faculdade de solicitar o exame criminológico.  

 Isto porque, convém ao magistrado acautelar-se, ponderando os riscos a que 

submeterá a sociedade em conceder a progressão de regime, pura e simplesmente com 

base em atestado de conduta elaborado de forma mecânica pelo diretor do presídio e não 

em estudo técnico-científico. 

 O juiz necessita de elementos que atestem o mérito do condenado, dados que 

permitam ter certeza de que o interno está preparado para retorno ao convívio social, sem 

                                                             
8 ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, Direito Penal esquematizado: parte geral. São 

Paulo, Editora Saraiva, 2012 p.381-382. 
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representar ameaça à sociedade. Para melhor comprovado do aduzido, o exame 

criminológico, para seguimento da doutrina, seria instrumento ideal. 

 Nas palavras do professor Norberto Avena: 

 

“(...) Apesar de a nova redação conferida pela L. 

10.792/2003 ao art. 112 da LEP não exigir a 

submissão do condenado a exame criminológico, 

ainda assiste ao juiz a faculdade de determinar sua 

realização quando, fundamentada e 

excepcionalmente, entender necessária sua 

confecção para a formação de seu convencimento.” 

9 

 

 O Supremo Tribunal Federal manifestou-se na mesma direção no HC 86.631/PR, 

julgado em 05.09.2006, conforme conclui o professor Noberto Avena: 

 

“Entendeu-se que o aludido art. 112 da LEP, em 

sua nova redação, admite a realização facultativa 

do exame criminológico, desde que fundamentada e 

quando necessária à avaliação do condenado e de 

seu mérito para a promoção a regime mais brando. 

Ressaltou-se, ainda, que essa exame pode ser 

contestado, nos termos do § 1º do próprio art. 112, 

o qual prevê a instauração de contraditório 

sumário. A partir de interpretação sistemática do 

ordenamento (CP, art. 33, §2º e LEP, art. 8º), 

concluiu-se, que a citada alteração não objetivou a 

supressão do exame criminológico para fins de 

progressão do regime, mas ao contrário, introduziu 

critérios norteadores à decisão do juiz para dar 

concreção ao princípio da individualização da 

pena. Vencido o Min. Marco Aurélio que deferia o 

                                                             
9AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro, Execução penal: esquematizado. São Paulo, Editora Forense, 2014. 

p.192. 
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wrti por considerar não ter havido modificação 

substancial das exigências legais para a concessão 

de tal benefício (STF. HC 86.631/PR, 1ª turma, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, 05.09.2006).10 

 

 No ano de 2009, a Corte Suprema, resolveu pacificar a questão com a edição da 

Súmula Vinculante nº 25, com a seguinte redação: “Para efeito de progressão de regime 

de cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado praticado antes de 29 de 

março de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º 

da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, 

sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a 

realização de exame criminológico”. 

 Com a nova súmula vinculante, corroborou-se o entendimento para parte dos 

juristas de que o magistrado poderia requisitar o exame criminológico, principalmente 

quando se tratar de progressão de regime de condenados por crimes hediondos ou 

equiparados, pois em observância ao princípio da individualização da pena, a própria 

gravidade concreta do delito praticado pelo apenado deve ser levada em consideração 

pelo juiz. 

 Nessa linha de pensamento, refere Guilherme de Souza Nucci que um autor de 

furto, pode progredir do regime fechado para o semiaberto, bastando atestado de boa 

conduta. Entretanto, o condenado por vários homicídios, ainda que tenha boa conduta, 

pode despertar no juiz a necessidade de exame criminológico ou mesmo de ouvir a 

Comissão Técnica de Classificação para autorizar a progressão. 11 

 Por um lado, a súmula supracitada esclareceu sobre a possibilidade de o juiz 

solicitar o exame criminológico para melhor decidir sobre a progressão de regime dos 

condenados a crimes hediondos e equiparados, desde que em decisão motivada, por outro, 

surgiu dúvida se a mesma linha de raciocínio deveria ser aplicada a outros crimes. 

                                                             
10AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro, Execução penal: esquematizado. São Paulo: Editora Forense, 2014. 

p. 192. 

11 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal, 7ª ed. São Paulo: Revistas 

dos Tribunais, 2011. p.537. 
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 Para solucionar o impasse, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 439, 

na qual aduz: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que 

em decisão motivada. 

 Insta salientar que o exame criminológico não deve ser analisado com caráter 

absoluto, pois se trata apenas de um meio de prova, sendo o juiz da execução livre para 

apreciá-lo, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal. Significa dizer que o juiz 

da execução não fica vinculado à conclusão do laudo, podendo decidir contrariamente ao 

que foi recomendado pelo exame, desde que devida e suficientemente fundamentada sua 

decisão.12 

 Nota-se que, da mesma forma que o exame criminológico, o juiz também não fica 

impedido de requisitar, para fins de análise de progressão, parecer da Comissão Técnica 

de Classificação, que é o órgão incumbido da elaboração do programa individualizador 

da pena, nos moldes do artigo 6º da Lei 7.210/84.13 

 

IV. Do valor probatório do exame criminológico 

 

 Como já comentado, o exame criminológico é uma prova pericial, matéria esta 

que no Código de Processo penal encontra-se disciplinada no Capitulo II, Título VII, já 

na Lei de Execução Penal, embora pouco se regule sobre a matéria, encontra-se respaldo 

no artigo 196, parágrafo segundo, que prevê a possibilidade de ser determinada prova 

pericial e oral pelo juízo da execução.  

 A prova pericial será produzida por peritos, no bojo do processo judicial, 

observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa e deverá buscar 

comprovar algum fato juridicamente relevante. 

 Se tratando especificamente do exame criminológico, a administração 

penitenciária não dispõe de pessoal capacitado e treinado para a realização do exame 

criminológico em quantidade suficiente ante a demanda,14 o que resultado em laudos, 

que, quando são produzidos, geralmente não apontam resultados concretos, sendo, na 

                                                             
12 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. Ed. São Paulo :Saraiva, 2012 

p.544. 

13 AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro, Execução penal: esquematizado. São Paulo: Editora Forense, 2014 

p.193. 

14 SANTOS, DAYANA ROSA DOS. O exame criminológico e sua valoração no processo de execução 

penal, 2013. p.105. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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maioria das vezes, subjetivos e superficiais. Tal fator é diretamente ligado à má qualidade 

dos laudos e à demora de sua elaboração, o que acarreta inúmeros prejuízos à jurisdição. 

 Em relação à procrastinação da elaboração do exame, aduz a doutrina que “um 

parecer demora, para progressão, na Detenção de São Paulo, mais de um ano. Há, 

trabalhando, uma equipe e meia de técnicos para atender toda a população. Também há 

demora sensível nos outros presídios a enlouquecer o condenado.”15 

 Certo é que o laudo em comento, configurou-se em simples parecer apresentado 

por psicólogo, assistente social e, raramente, por psiquiatra, que geralmente não dispõe 

de conhecimento específico para analisar o comportamento do condenado, restringindo 

sua concepção a uma única entrevista com base na opinião intimamente pessoal de quem 

está o realizando. 

 Nas palavras de Marco Antônio Bandeira Scapini: 

 

“Nos processos de execução, os laudos do Centro de 

Observações Criminológicas são quase sempre iguais. 

Psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais conseguem 

dizer das condições pessoais do apenado depois de 

entrevistas que duram, no máximo, trinta minutos”. 16 

 

 

 Ainda, nas palavras de Dayana Rosa dos Santos: 

 

“Os laudos também padecem da observância de 

procedimento adequado, despindo-se da 

característica de avaliação, uma vez que cada vez 

mais é comum se deparar com um apanhado de 

informações, muitas vezes genéricas e sem 

                                                             
15 SANTOS, EDUARDO PEREIRA. Execução Criminal, Revista Brasileira de Ciências Criminais 

v.9.n.38, abr./jun.2002, p.114. 

 

16SCAPINI, Marco Antônio Bandeira. Execução Penal – Controle de legalidade. Revista CEJ, Brasília, v.5, 

n.15, 2001. p.54.  
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relevância, acerca da vida pessoal do acusado do 

que propriamente um estudo”. 17 

 

 

 Devido aos fatores já mencionados e à perda de foco dos exames, que contém, 

geralmente, perguntas sem propósito definido e de caráter não científico (enfermidades 

de infância, data da primeira relação sexual, se possui comportamento infantil, se possui 

tatuagem), percebe-se que, na verdade, ao invés de averiguar se o preso possui condições 

para retornar à sociedade, apenas gera-se uma expectativa de que o sentenciado atinja um 

nível de evolução psicológica, sentimento, emotiva, em geral, inatingível pela maioria 

das pessoas. 

 Diante o excesso de subjetivismo, a qualidade do laudo fica comprometida, 

dificultando a parte contraditar a prova, retirando-lhe nesses casos, a força probante, vez 

que impossível uma correta aplicação do contraditório e ampla defesa. 

Entretanto, caso o exame seja elaborado de forma que atinja sua real finalidade e não 

prejudique a defesa, trata-se de verdadeiro meio de prova, que ajudará o juiz da execução 

penal na sua convicção. 

 O artigo 182 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz não ficaria adstrito 

ao laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, entende-se então que os 

laudos possuem caráter opinativo. 

Portanto, o magistrado não está vinculado às conclusões dos laudos pericias, mas é certo 

que também não pode decidir contrariamente a prova dos autos, pois o livre 

convencimento não é discricionário. Desta forma, o juiz pode concordar ou discordar da 

perícia ou do atestado, desde que motive sua concordância ou discordância.18 

 

V. Os reflexos da requisição de exame criminológico para progressão de regime à 

luz do princípio da legalidade 

                                                             
17SANTOS, DAYANA ROSA DOS. O exame criminológico e sua valoração no processo de execução 

penal, 2013. p.108. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

18 SANTOS, DAYANA ROSA DOS. O exame criminológico e sua valoração no processo de execução 

penal, 2013. p.128. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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 Se conforme o entendimento jurisprudencial (Súmula 439 – do STJ e Súmula 

Vinculante 26 do STF), o exame criminológico pode ser exigido pelo magistrado para 

sua melhor valoração acerca da progressão de regime, nos casos de sua incidência, o 

exame criminológico termina incidindo de forma significante no mérito da progressão. 

 Na maior parte dos casos em que o juiz solicita o laudo, além da observância dos 

requisitos legais para progressão, o que torna fundamental a decisão do magistrado é o 

resultado do laudo, se favorável, é concedida a progressão de regime, se desfavorável, 

não é concedida. 

 Isto porque, caso fosse necessário somente o aduzido pelo artigo 112 da lei 

7.210/84 como requisito necessário à progressão, o julgador não exigiria o exame 

criminológico para pautar sua decisão. Até mesmo porque não haveria lógica sua 

requisição para, posteriormente, seu resultado ser desconsiderado. 

 Assim, quando solicitado, o laudo se consubstancia em verdadeiro requisito, além 

dos exigidos legalmente por diploma legal. No caso, parte da doutrina entende que sua 

exigência se configura verdadeira afronta ao princípio da legalidade. Isto porque, 

requisito não previsto em lei, estaria prejudicando o condenado e suprimindo-lhe o direito 

de progredir de regime.  

 Cabe ressaltar que o referido princípio violado tem previsão constitucional, 

insculpido no artigo quinto, inciso II, que dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em sentido próximo, a Carta Magna 

no artigo 5º, no inciso XXXIX prevê: não há crime sem lei anterior que o define, nem 

pena sem prévia cominação legal”. 

 Os dispositivos citados exigem que toda atuação do Direito Penal seja 

concretizada por meio da lei, sendo o princípio da legalidade não destinado somente à 

atividade legislativa de tipificar condutas criminosas, mas também na aplicação de 

penalidades e na execução das sanções aplicadas. 

 Nesse sentido é a lição de Igor Luis Pereira e Silva: 

 

“Além de proteger o indivíduo de sofrer a 

incidência do poder penal do estado sem previsão 

legal, o princípio da legalidade também protege da 

mudança de interpretação judicial da lei penal e da 

própria execução da pena (...) Conforme lição de 
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Nilo Batista: “A abrangência do princípio inclui a 

pena cominada pelo legislador, a pena aplicada 

pelo juiz e a pena executada pela administração” 

(BATISTA, Nilo, Introdução Crítica ao Direitos 

Penal Brasileiro, p.68). 19 

 

 Nessa linha, os dispositivos constitucionais trazidos a baila fundamentam a 

inconstitucionalidade da requisição do exame criminológico para a concessão de direitos 

na execução penal, diante ausência de previsão legal. 

 Cabe transcrever o posicionamento de Alexis Couto de Brito, que no mesmo 

sentido comenta: 

 

“Como já tivemos a oportunidade de nos manifestar 

em outra ocasião, a exigência do exame 

criminológico sem previsão legal é absolutamente 

abusiva e inútil (...) Exigir que alguém se submeta 

a um capricho na falta de previsão legal é violar o 

princípio da legalidade constitucional de que 

ninguém deve fazer ou deixar de fazer algo senão 

em virtude de lei. Trata-se de frontal desrespeito ao 

direito subjetivo, reconhecido como tal o 

atendimento completo dos requisitos legais”. 20 

 

 Ora se a própria lei de execução fora modificada a fim de não se exigir mais o 

referido exame, apenas entendimento jurisprudencial não seria capaz de, indiretamente, 

criar novo requisito para progressão, que pode vir a prejudicar os apenados. 

 Não obstante, a exigência do exame também afronta o princípio da segurança 

jurídica, pois além da incerteza sobre os casos em que serão exigidos o exame, sua análise 

fica sujeita à discricionariedade do magistrado. 

                                                             
19 SILVA, Igor Luis Pereira e. Princípios penais. Salvador: Jus Podivm, 2012 p. 15-16 

 

20BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. Ed.3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 250-251 
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 Ademais, também há flagrante afronta ao princípio da igualdade, insculpido no 

caput, do artigo quinto da Constituição21, onde deverá ser imposto tratamento igual aos 

iguais, e desigual aos desiguais, na medida de sua desigualdade, considerando as 

exigências da justiça social. 

 A diretriz aduzida também deve ser aplicada no âmbito do Direito Penal, que na 

lição de Cleber Masson: 

 

“No Direito Penal, importa em dizer que as pessoas 

em igual situação deve receber idêntico tratamento 

jurídico, e aquelas que se encontram em posições 

diferentes merecem um enquadramento diverso, 

tanto por parte do legislador como também pelo 

juiz.” 22 

 

 Assim, a discricionariedade do julgador em solicitar laudo criminológico para 

concessão de progressão de regime, termina acarretando tratamento desigual e prejudicial 

em relação a condenados que estão em idêntica situação jurídica.  

 Para exemplificar, imaginemos dois apenados que foram condenados pelo crime 

de roubo, que estejam cumprindo o mesmo tempo de pena. Os dois já cumpriram os 

requisitos para progressão de regime, tiverem bom comportamento atestado pelo diretor 

da prisão e cumpriram o lapso temporal para progressão. Para um dos condenados, o juiz 

solicita o exame criminológico, que informa que o indivíduo possui probabilidade de 

reincidência, e por isso, nega o pedido de progressão. Já no outro caso, entende o juiz não 

ser necessário o laudo criminológico para progressão. 

 No exemplo citado, há tratamento desigual despendido pelo magistrado, podendo 

ser constituído até mesmo prática discriminatória. 

                                                             
21 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes. 

22 MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral. Vol. 1. Ed.3. Rio de Janeiro, 

2010. p.43 
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 Entendendo que o exame criminológico não pode servir como motivo para não 

deferimento de progressão de regime, por mais que a lei não proíba sua solicitação, sua 

exigência torna-se inócua, pois, independentemente do resultado, não deve ser capaz de 

gerar o indeferimento do pedido. Assim, até mesmo por uma questão de celeridade e 

economia, não deveria nem ser requisitado pelos magistrados. 

VI. Conclusão 

 Após breve exposição sobre os posicionamentos trazidos pela lei, doutrina e 

jurisprudência, é possível averiguar que, embora tenha manifestação dos tribunais 

superiores sobre o tema, a questão está longe de ser pacificada.  

 Certo é que, para os que se filiam a corrente de que não seria exigível o exame 

criminológico, pois a lei não o traz como requisito para progressão de regime e, negar a 

progressão com fundamento no laudo seria inconstitucional, parece-nos tal 

posicionamento em harmonia com o que preconiza a Lei de Execução Penal e com a 

ordem constitucional. Isto porque, caso fosse necessária a presença do exame, a lei não 

teria lhe suprimido, ou, se fosse o caso de sua utilização em determinados casos, a lei 

traria a possibilidade de sua requisição. 

 Além disso, não teria cabimento a jurisprudência criar um novo requisito. Apesar 

de ser discricionariedade do juiz sua requisição, caso o magistrado utilize do laudo para 

negar a progressão, é lógica a conclusão de que fora criado um terceiro requisito para 

progressão, porque os requisitos legais, mesmo que cumpridos, não foram suficientes para 

conceder o pedido ao condenado. 

 Em outro sentido, para os que entendem ter o magistrado a discricionariedade de 

requisitar o exame criminológico, é preciso ter extrema cautela aoanalisá-lo, porque como 

já fora mencionado, na prática estes não são elaborados de forma que atinjam a finalidade 

de colaborar para decisão do juiz sobre o condenado estar apto para progredir de regime, 

mas sim, são realizados de forma mecânica e sistemática sem o escopo de chegar a 

resultado conclusivo. 

 Não obstante, é necessário levar em consideração que o preso não deve esperar 

mais tempo do que o devido para progressão de regime aguardando a elaboração do laudo.  
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 Com base no exposto, de fato, nos parece mais razoável que os tribunais 

suprimissem a exigência do exame criminológico para formar sua convicção a respeito 

da progressão de regime dos condenados, independente da natureza do crime cometido. 
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