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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata da tutela jurídica de direitos e garantias dos presos no Sistema 

Penitenciário Federal (SPF), cuidando especificamente da análise da atuação do Poder 

Judiciário frente às violações ocorridas, funcionando como instância formal de legitimação de 

um espaço de exceção e de relativização da legalidade, com fundamento na representação de 

periculosidade do condenado. Inicialmente, apresenta-se o SPF, contextualizando-o no cenário 

de aumento do punitivismo estatal vivenciado no Brasil, expondo os motivos históricos que 

possibilitaram a criação das penitenciárias federais, bem como os seus mecanismos de 

funcionamento por meio dos marcos legais que o regem, esclarecendo os critérios para a seleção 

do perfil de presos recolhidos em tais estabelecimentos de segurança máxima. Em seguida, 

realiza-se uma abordagem teórica sobre a proteção dos direitos e das garantias dos presos a 

partir dos modelos de execução penal (administrativista, misto e jurisdicional), assim como 

sobre os sistemas processuais penais (inquisitório e acusatório), utilizando-se da teoria do 

garantismo penal para eleger critérios de análise adequados ao nível de violações praticadas 

pelo Poder Judiciário no âmbito da execução penal federal. Por fim, selecionam-se as violações 

diretamente relacionadas aos temas mais recorrentes na jurisprudência do STF e do STJ sobre 

a execução penal federal, pois estas são instâncias judiciais que regulam em grande medida o 

funcionamento dos Juízos Federais de Execução Penal, de modo que as decisões firmadas por 

estes Tribunais têm impacto direto sobre os direitos e as garantias do preso recolhido no cárcere 

federal. A metodologia utilizada é de natureza eminentemente qualitativa, através de 

investigação indireta, mediante pesquisa bibliográfica, com vias exploratória, descritiva, 

explicativa e propositiva. Conclui-se que o microssistema instituído pela Lei nº. 11.761/08, que 

regula a inclusão de presos no SPF, é marcadamente inquisitivo, com baixo grau de garantismo, 

e que o STF e o STJ têm criado mecanismos jurisprudenciais de mitigação de direitos e 

garantias constitucionais para pessoas reclusas em presídios federais. 

 

Palavras-chave: Sistema Penitenciário Federal. Violações de direitos e garantias. Poder 

Judiciário.



ABSTRACT 

 

The present research deals with the legal protection of the rights and guarantees of prisoners in 

the Federal Penitentiary System of Brazil (SPF), specifically looking for the work of the 

Judiciary system, which normally faces the violations as a formal instance of legitimation of a 

space of exception and relativization of legality, based on the dangerous representation of the 

condemned. First, the SPF institution is contextualized in the scenario of increased punitivism 

experienced in Brazil, introducing the historical reasons that allowed the creation of federal 

penitentiaries, as well as its mechanisms of operation into the legal frameworks. Specifically, 

this study clarifies the criteria used for selecting the profile of prisoners in the maximum 

security facilities of the national prisons. Second, the theoretical approach is taken on the 

protection of the rights and guarantees of prisoners from the existing Criminal Justice Models 

(Administrative, Mixed and Judicial), as well as on the Systems of Criminal Procedure 

(Inquisitorial and Accusatory). Thus, the theory of the Guaranty of Rights of Individuals in 

Criminal Process is used with the aim to choose the proper evaluation criteria that might 

measure the level of violations practiced by the Judiciary in the scope of federal penal 

execution. Finally, this study selects the violation types directly related to the most recurrent 

issues in the jurisprudence of the STF and the STJ within the federal penal execution, since 

these systems are judicial bodies that regulate the large extent of the functioning of the Federal 

Judgments of Criminal Execution, as well as the decisions made by these referred Courts have 

direct impact on the rights and guarantees of the prisoners in the federal prison. The 

methodology used by this research has a qualitative nature, being structured by an extensive 

review literature that was used to explore the main research questions.  Therefore, this 

dissertation concludes that the microsystem established by the Law Nº 11,761/08, which 

regulates the inclusion of prisoners in the SPF, is strongly inquisitive revealing a low degree of 

guaranty of human rights. Moreover, this research concludes that the STF and the STJ have 

been creating jurisprudential mechanisms in order to mitigate the constitutional guarantees 

human rights of the persons arrested in the federal prisons of Brazil. 

 

Keywords: Penitentiary System of Brazil. Violations of rights and guarantees. Judicial Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do controle do crime e da justiça criminal tem ocupado as ciências 

criminais desde muito tempo, sob diversos enfoques epistemológicos, a depender da posição 

do observador e da delimitação do objeto em análise. Independentemente do enfoque, este é um 

tema cuja preocupação se espraia sobre todo o mundo, em especial pela verificação do 

fenômeno de expansão do estado punitivo como parte do processo de globalização, 

intensificada a partir do último quartel do século XX, cuja continuidade persiste na 

contemporaneidade (SANCHEZ, 2001, p. 81).  

Nesse sentido, apesar dos contornos locais próprios que merecem sempre ser 

considerados, é possível identificar no globo elementos comuns como parte de um mesmo 

processo, uma nova emergência que “pretende justificar exigências internacionais de adoção de 

legislação penal e processual penal autoritária em todos os países do mundo” (ZAFFARONI, 

2016, p. 14). 

Uma das temáticas que, especialmente, tem chamado a atenção é a dimensão atual 

da pena, a exemplo do aumento da população carcerária em vários países do mundo. O 

crescimento dessa população tem causado grande perplexidade entre os estudiosos e tem se 

afirmado como um dos maiores desafios para a democracia e para os direitos humanos na 

contemporaneidade, notadamente em virtude de suas consequências humanitárias dramáticas, 

com destaque para a América Latina (LEAL, 2010, p. 377). 

No Brasil, o traço marcante da expansão do punitivismo reflete-se no aumento 

exponencial da população carcerária e da constante demanda por leis mais rígidas no combate 

à criminalidade. Esse movimento acontece em atenção à pressão da sociedade e da mídia por 

respostas rápidas, as quais, embora frequentemente adotadas pelo Poder Legislativo, não têm 

gerado uma resposta positiva para a declínio dos índices de violência (ZAFFARONI, 2011, p. 

16). 

No campo da execução da pena, tem-se verificado sistemáticas reformas com o 

intuito de equacionar o grave problema prisional que aflige o país, notadamente a questão 

referente ao domínio de organizações criminosas sobre os estabelecimentos prisionais. Nesse 

escopo, a Lei nº. 10.792/03 ganha grande relevância, em razão de ter inserido uma disciplina 

mais rígida no ambiente carcerário, destacando-se pela criação do Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) e pelo reposicionamento da União na gestão da execução da pena. Sendo 

assim, à União foi atribuída a responsabilidade da custódia de presos considerados mais 

perigosos, a partir da estruturação de um sistema de prisões de segurança máxima, 
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especialmente destinadas a apenados que ostentam a qualidade de liderança em organizações 

criminosas. 

Para Zaffaroni (2016, p. 115), esse exercício do poder punitivo, ao reservar uma 

atuação de modo diferenciado para aqueles considerados hostis, cria um espaço de exceção 

jurídica, baseando-se em uma individualização ôntica de determinadas pessoas como inimigos, 

sob a forma de uma imposição do fato-problema (domínio de organizações criminosas no 

sistema prisional) ao direito (garantias constitucionais previstas no ordenamento), em função 

da necessidade criada pela emergência invocada. Portanto, há uma tensão existente entre o 

aumento do rigor da disciplina e o conceito de proteção jurídica de direitos e garantias 

fundamentais. Essa compreensão encontra-se muito bem assentada no alerta de Foucault (2014, 

p. 302) ao afirmar que “a prisão não é filha das leis nem dos códigos, nem do aparelho judiciário 

[...] o que preside a todos esses mecanismos não é o funcionamento unitário de um aparelho ou 

de uma instituição, mas a necessidade de um combate e as regras de uma estratégia”. 

O presente trabalho pretende analisar essa tensão a partir da atuação do Poder 

Judiciário frente à execução penal federal, atividade jurisdicional exercida perante os 

estabelecimentos prisionais de segurança máxima que compõem o SPF. Este ângulo de 

observação mostra-se privilegiado na medida em que a atividade do Judiciário apresenta-se, no 

Estado de Direito, com a missão de resguardar os direitos e as garantias fundamentais dos 

presos, interditando o espaço de exceção que se pretende instaurar com a adoção de leis e 

regulamentos marcadamente inquisitivos no campo da execução penal federal. Nesse sentido, 

Salo de Carvalho (2007, p. 218) destaca que o problema prisional do Brasil não se resume 

apenas à incapacidade do Poder Executivo de assegurar infraestrutura material para o 

adimplemento dos direitos prestacionais aos apenados, como tem sido muitas vezes tratado pelo 

senso comum. Ao contrário, mesmo adimplido o estatuto positivo do preso, a desconformidade 

constitucional grassaria caso mantida uma execução penal de feição inquisitorial, pautada em 

procedimento sem a observância das garantias da ampla defesa, do contraditório e do juiz 

natural, com atos públicos e decisões motivadas, assegurada a garantia da presunção de 

inocência e o direito ao prazo razoável, com divisão de funções de julgar, acusar e defender, 

pressupostos do sistema acusatório-garantista adotado pela Constituição de 19881. 

Para tanto, é cabível, preliminarmente, fazer a distinção conceitual entre direitos e 

garantias, dada a sua utilidade operacional que permeia toda a pesquisa, compondo inclusive o 

título desta dissertação.  

                                                 
1 No sentido de que a Constituição Federal de 1988 adotou uma modelagem acusatória-garantista, destaca-se os 

escritos de Badaró (2018, p. 99), Prado (2005, p. 300), Lopes Jr. (2012, p. 117) e Carvalho (2002, p. 157). 
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Conforme preleciona Jorge de Miranda (1988, p. 88), os direitos representam o 

conteúdo de certos bens jurídicos, enquanto as garantias asseguram a fruição desses bens, de 

modo que os direitos são principais, ao passo que as garantias são acessórias e adjetivas, ainda 

que possam ser parte de um regime constitucional substantivo. Desse modo, os direitos 

permitem a realização das pessoas, compondo sua esfera jurídica, enquanto as garantias nela se 

projetam pelo nexo que possuem com os direitos. Arremata o constitucionalista português 

afirmando que “[...] as liberdades assentam na pessoa, independentemente do Estado; as 

garantias reportam-se ao Estado em atividade de relação com a pessoa” (MIRANDA, 1988, p. 

89). Na mesma linha, Paulo Bonavides (2006, p. 529) sustenta que a necessidade de afirmar e 

proteger a liberdade perante a atuação estatal encontra-se no vértice que separa os dois conceitos 

assinalados.  

Vê-se, portanto, que o traço marcante das garantias é o seu caráter instrumental 

direcionado à proteção dos direitos. Diante desse contexto, no campo da execução penal e do 

processo penal, a função específica das garantias é condicionar ou vincular e, por conseguinte, 

deslegitimar o exercício absoluto da pretensão punitiva estatal, notadamente dentro da 

perspectiva da teoria garantista (FERRAJOLI, 2002, p. 74), que apresenta-se como referencial 

para a construção da pesquisa, funcionando como parâmetro de racionalidade, de justiça e de 

legitimidade das intervenções punitivas dispensadas pelo Poder Judiciário aos presos recolhidos 

no SPF. 

Cuida pontuar que a análise é feita sob o viés crítico, buscando aferir o nível de 

garantismo presente no microssistema de normas que regem o SPF e, sobretudo, na 

interpretação conferida pelo STF e pelo STJ, pois são instâncias que regulam em grande medida 

o funcionamento dos Juízos de Execução Penal envolvidos no SPF, de modo que a 

jurisprudência firmada por esses Tribunais tem impacto direto nos direitos e nas garantias do 

preso recolhido no cárcere federal. 

Vale considerar que a abordagem crítica não busca diminuir ou descartar a 

responsabilidade da União no complexo problema da crise vivenciada na segurança pública no 

Brasil. Nesse sentido, o objetivo declarado do SPF é prestar suporte aos Estados na condução 

da difícil tarefa de gerir o sistema penitenciário, cuidando da parcela sensível do sistema 

prisional composta por lideranças do crime organizado. Nesse aspecto, a função declarada do 

sistema é plenamente legítima. Contudo, apesar de não deslegitimar os objetivos declarados do 

sistema, a análise visa verificar possível descompasso entre seus objetivos oficialmente 

declarados com os objetivos latentes e reais, mormente acerca da observância da legalidade por 

parte do Poder Judiciário, a fim de verificar a conformidade constitucional de sua atuação. 



15 
 

O estudo ganha relevância em razão da centralidade do SPF na gestão de crises nos 

Estados, ocasiões em que os estabelecimentos federais são reiteradamente utilizados para 

mitigar os efeitos de rebeliões, fugas, ataques e outros episódios presentes no cotidiano da 

segurança pública no Brasil. Além disso, a União já anunciou que planeja a expansão do 

sistema, com a construção de pelo menos mais cinco novas penitenciárias federais (ANUÁRIO, 

2017, p. 9), o que reforça a necessidade de lançar reflexões sobre o funcionamento do sistema. 

Antes de expandi-lo, torna-se curial uma análise sobre os efeitos do SPF ao longo dos seus treze 

anos de funcionamento. Primeiramente, no aspecto empírico, aferindo se o sistema foi capaz de 

satisfazer as suas finalidades oficiais de neutralizar as lideranças e enfraquecer as organizações, 

sobre o qual não trata este estudo. E, posteriormente, no aspecto jurídico, refletindo sobre o 

funcionamento do microssistema de normas que regulam a execução penal federal, 

notadamente sobre as suas eficiência e compatibilidade constitucional. A abordagem sob o viés 

jurídico é o foco desta pesquisa, em especial a interpretação judicial conferida a esse 

microssistema de normas. Nesse aspecto, cabe destacar que a temática é pouco abordada em 

pesquisas acadêmicas, existindo escassos trabalhos que versam sobre o SPF, o que torna ainda 

mais desafiadora a abordagem proposta na presente pesquisa. 

Para a realização deste estudo a metodologia utilizada foi de natureza 

eminentemente qualitativa, executada por meio de investigação indireta, mediante pesquisa 

bibliográfica, com vias exploratória, descritiva, explicativa e propositiva. 

Quanto à estrutura a presente dissertação está dividida em cinco seções, dentre elas 

esta Introdução e as Considerações Finais. Na segunda seção, intitulada Sistema Penitenciário 

Federal, apresenta-se o SPF, contextualizando-o no cenário de aumento do punitivismo estatal 

vivenciado no Brasil, expondo os motivos históricos que possibilitaram a criação das 

penitenciárias federais, bem como os seus mecanismos de funcionamento por meio dos marcos 

legais que o regem, esclarecendo os critérios para a seleção do perfil de presos recolhidos em 

tais estabelecimentos de segurança máxima.  

Em seguida, na terceira seção, intitulada Execução penal e proteção judicial dos 

direitos e das garantias fundamentais do preso, desenvolve-se uma abordagem teórica sobre a 

proteção dos direitos e das garantias dos presos a partir dos modelos de execução penal 

(administrativista, misto e jurisdicional), assim como sobre os sistemas processuais penais 

(inquisitório e acusatório), utilizando-se da teoria do garantismo penal para eleger critérios de 

análise adequados ao nível de violações praticado pelo Poder Judiciário no âmbito da execução 

penal federal.  



16 
 

Na quarta seção, intitulada Análise crítica sobre as violações de direitos e garantias 

do preso no sistema penitenciário federal, são selecionadas as violações diretamente 

relacionadas aos temas mais recorrentes na jurisprudência do STF e do STJ sobre a execução 

penal federal. Sob este enfoque, ganha relevância a apreciação das matérias levadas ao STJ 

através do uso do conflito de competência previsto na Lei nº. 11.761/08, razão pela qual são 

inicialmente abordados os problemas decorrentes da utilização deste instrumento processual, 

desde a sua inadequada previsão legislativa até a interpretação conferida pelas instâncias 

superiores do Poder Judiciário, com consequências diretas para a imparcialidade do magistrado, 

para a ampla defesa e para o contraditório. Nesse contexto, é dada especial atenção à interface 

da jurisprudência do STJ e ao processo de inclusão do preso nas penitenciárias federais, visto 

ser este o regulador da porta de entrada do SPF, responsável por conformar as instâncias formais 

de controle do sistema e, em última instância, definir se os seus objetivos oficialmente 

declarados estão de acordo com os objetivos latentes e reais. 

Ainda na quarta seção, por fim, são apreciadas a garantia do juiz natural, a garantia 

do duplo juízo de admissibilidade na inclusão do preso no SPF, o princípio da individualização 

da pena e o princípio da humanidade das penas. Cada um desses pontos é objeto de análise 

detalhada, buscando-se sempre aferir se existe uma correlação entre as violações verificadas e 

a atuação do Poder Judiciário, objeto central da presente pesquisa. 
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2 SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

 

O presente capítulo versa sobre os antecedentes históricos referentes à execução 

penal federal, destacando os motivos sociais e as justificações utilizadas para a existência do 

SPF, expondo os marcos legais que amparam o seu funcionamento, detalhado através da sua 

estrutura e do perfil de presos inseridos nesse sistema. Em seguida, trata-se do tema do aumento 

do punitivismo na contemporaneidade, situando o SPF como um dos instrumentos desse 

fenômeno no Brasil. E, por fim, faz-se uma análise das hipóteses de inclusão previstas na Lei 

nº. 11.671/08, cotejando com a jurisprudência e a doutrina aplicáveis ao tema. 

 

2.1 Antecedentes históricos e marcos legais sobre a implantação do sistema 

 

A ideia de criar um sistema de prisões geridas pela União não é nova no 

ordenamento brasileiro. A Lei nº. 5.010/66, ainda em vigor atualmente, já se referia a 

penitenciárias construídas pela União, determinando que, enquanto não construídas, as pessoas 

presas por ordem da Justiça Federal ficariam custodiadas em estabelecimentos prisionais dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Territórios2. Portanto, num primeiro momento, a concepção 

de sistema prisional federal esteve vinculada ao desígnio de recolher agentes de crimes federais, 

o que difere do sistema concebido atualmente, destinado, em regra, a abrigar presos 

considerados de alta periculosidade, independentemente de qual Justiça tenha partido a ordem 

de prisão. 

Somente a partir da promulgação da Lei de Execução Penal (LEP), em 1984, se 

passou a prever a possibilidade de a União instituir um sistema de prisões destinado a indivíduos 

com perfil criminal perigoso, conforme redação original do art. 86, §1º, segundo o qual poderia 

o ente federativo construir estabelecimento penal em local distante da condenação para 

recolher, mediante decisão judicial, condenados à pena superior a quinze anos, quando a medida 

se justificasse no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.  

Após, a Lei nº.  8.072/903 (lei dos crimes hediondos) ratificou o escopo de um 

sistema federal vocacionado para o cumprimento da pena de condenados de alta periculosidade, 

                                                 
2 Enquanto a União não possuir estabelecimentos penais, a custódia de presos à disposição da Justiça Federal e o 

cumprimento de penas por ela impostas far-se-ão nos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
(BRASIL, 1966, art. 85). 

3 A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas 
a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou 
incolumidade pública. (BRASIL, 1990, art. 3). 
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cuja permanência em presídios estaduais colocasse em risco a ordem e a incolumidade pública, 

enquanto a Lei nº.  9.807/99, que instituiu programas especiais de proteção a vítimas e a 

testemunhas ameaçadas, previu como objetivo da execução penal federal abrigar 

voluntariamente presos colaboradores4. 

No Brasil, a ideia de isolamento como forma de castigo também não é nova e esteve 

presente desde as primeiras legislações do século XIX, notadamente no Código Penal de 1890, 

quando estabeleceu a pena de prisão celular. Contudo, a concepção de segregação e 

concentração de presos mais perigosos começou a surgir com a elaboração dos projetos de 

código penitenciário para o Brasil, que previam a criação da chamada cela de segurança (ROIG, 

2013, p. 157). 

Guardadas as devidas diferenças históricas, esta concepção de isolamento também 

poderia ser definida na doutrina como sistema pensilvânico, filadélfico, celular, do 

confinamento ou aprisionamento solitário, muito adotado em países como EUA, Inglaterra, 

Alemanha, Bélgica, Suécia e Holanda, durante o século XIX, mas que foi suavizado ao longo 

do século XX, mormente o reconhecimento dos efeitos de embrutecimento do homem, pois 

geraria um “ódio infinito à Sociedade, produzindo loucos furibundos” (LEAL, 2010, p. 74). 

No Brasil, portanto, a novidade constante na LEP não está apenas na segregação 

dos presos considerados mais perigosos em um local específico, mas também na inauguração 

da federalização dessa concentração em penitenciárias de segurança máxima distantes do local 

da condenação. No entanto, na prática, esse modelo nunca foi concretizado, adotando-se como 

regra o modelo da dispersão dos presos com tal perfil nos sistemas carcerários estaduais, nos 

quais, por via de regra, não há uma destinação específica para a sua custódia. 

Esse cenário somente começou a ser modificado a partir da Lei nº. 10.792/03, que 

representa a gênese do SPF como concebido atualmente. Trata-se de uma lei relevante no 

cenário penitenciário brasileiro, pois trouxe inúmeras medidas com o intuito de fortalecer o 

combate ao crime organizado dentro do sistema carcerário. A Lei nº. 10.792/03 pode ser 

classificada como uma legislação criminal de urgência, porque adveio como resposta ao 

extravasamento da violência extramuros comandada por facções de dentro dos presídios, com 

destaque para a rebelião desencadeada no estado de São Paulo em 2001, quando 25 unidades 

prisionais e 2 distritos policiais insurgiram-se, totalizando 27 mil presos envolvidos no conflito 

e resultando na morte de 16 homens, além de dezenas de feridos (TEIXEIRA, 2009, p. 155). A 

gravidade da situação acarretou medidas administrativas e legislativas enérgicas voltadas ao 

                                                 
4 A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que 

tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta Lei. (BRASIL, 1999, art. 19). 
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combate de facções que comandavam o sistema penitenciário, principalmente contra o Primeiro 

Comando da Capital (PCC), a quem foi atribuído o caos no sistema carcerário paulista.  

No mesmo ano, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo editou a 

Resolução nº. 26/2001, inaugurando o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com o fito de 

aplicar o isolamento às lideranças do PCC por um prazo de até 360 dias autorizado mediante 

despacho do diretor do estabelecimento prisional. O RDD constituía inicialmente o conjunto de 

medidas adotadas em face dos líderes do PCC, transferidos para o Anexo da Casa de Custódia 

de Taubaté que constituía uma espécie de unidade de segurança máxima, onde as regras 

disciplinares eram severas, como o confinamento em cela individual prolongado por vinte e três 

horas diárias e as diversas restrições em relação às visitas (REISHOFFER; BICALHO, 2013, 

p. 164). 

O RDD criado pelo Estado de São Paulo foi bastante contestado em razão de 

consistir sanção disciplinar sem previsão na Lei de Execução Penal (LEP), o que veio a ser 

contornado pela edição da Lei nº. 10.792/03. Não obstante, este regime prisional é objeto de 

intensas controvérsias, inclusive no campo constitucional5 (CARVALHO, 2002, p. 272).  

Além de legalizar o RDD, a Lei nº. 10.792/03 modificou o art. 86 da LEP, abrindo 

a possibilidade de a União “construir estabelecimento penal em local distante da condenação 

para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública 

ou do próprio condenado” (BRASIL, 1984, art. 86), dispositivo que representa o início da 

concretização do SPF.  

O sistema somente entrou em funcionamento em 2006, com a instalação da 

Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. É interessante observar que o açodamento para 

fazer o sistema funcionar fez com que, à época, não houvesse nenhuma lei para regulamentar 

os critérios de inclusão do preso, muito menos sobre as garantias processuais a eles asseguradas 

nas transferências. Em virtude disso, o Ministério da Justiça sugeriu ao Conselho da Justiça 

Federal (CJF) a edição de um ato regulamentar infralegal, até que fosse aprovado pelo 

Congresso uma lei regente para cuidar da matéria, resultando na edição da Resolução nº. 502, 

de 9 de maio de 20066, na qual o próprio art. 7º revela a sua estranha provisoriedade, com 

vigência de um ano, a fim de assegurar o funcionamento emergencial dos estabelecimentos 

                                                 
5 A constitucionalidade do RDD é questionada na ADI 4162, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, pendente 

de julgamento no STF. 
6 O referido ato normativo tinha vigência de 1 ano e foi renovado pela Resolução nº. 557/2007. 
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penais federais. A resolução padecia de inconstitucionalidade7, na medida em que versava sobre 

restrição de direitos do preso, assemelhando-se ao direito sancionatório, matéria reservada à lei, 

consoante preconiza o princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX da CF e art. 45 da LEP). 

Exaurida a vigência da resolução sem a publicação da lei, o Executivo arquitetou 

outra estranha saída normativa para a falta de regulamentação do regime penitenciário federal. 

Contrariando o texto constitucional, o Presidente da República publicou o Decreto nº. 6.049, 

de 27 de fevereiro de 2007, o qual estabelece o Regulamento Penitenciário Federal, tratando da 

organização, da finalidade, das características e da estrutura dos estabelecimentos penais 

federais; dos agentes penitenciários federais; dos órgãos da execução penal federal; das fases 

evolutivas internas, da classificação e da individualização da execução da pena; da assistência 

ao preso e ao egresso; do regime disciplinar ordinário; do regime disciplinar diferenciado; do 

procedimento de apuração de faltas disciplinares; dos meios de coerção; dentre outras 

disposições. Conforme destacado por Nascimento (2018, p. 186), o decreto extrapolou o mero 

caráter regulamentar inerente a esta espécie normativa, posto que foi editado sem a existência 

de uma lei que autorizasse a regulamentação. 

Após, o Poder Executivo remeteu ao Congresso o projeto de Lei nº. 969, em 4 de 

maio de 2007, de modo a sanar o vício de legalidade, resultando na promulgação da Lei nº.  

11.671/08, tratando das transferências de presos para o Sistema Penitenciário Federal, cujo 

texto foi regulamentado pelo Decreto nº. 6.877/09.  

Desse modo, as Leis nº. 10.792/03 e nº. 11.671/08 e os Decretos nº. 6.049/07 e o 

nº. 6.877/09 formam atualmente o núcleo do SPF, constituindo-se como os marcos legais mais 

importantes para o sistema, criando um microssistema com normas de direito material e 

processual aplicáveis à execução penal federal. 

 

2.2 Panorama sobre a estrutura, o funcionamento e o perfil dos presos no SPF 

 

Compete ao Departamento Nacional Penitenciário (DEPEN), órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça, a supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos 

penais federais, através da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Atualmente, o SPF é 

composto por cinco unidades em funcionamento, localizadas em Campo Grande/MS, 

Catanduvas/PR, Porto Velho/RO, Mossoró/RN e Brasília/DF, contemplando, portanto, todas as 

                                                 
7 Entendendo pela constitucionalidade da Resolução, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região no HC 

39809 RS 2006.04.00.039809-5, Relator: TADAAQUI HIROSE, Data de Julgamento: 20/03/2007, SÉTIMA 
TURMA, Data de Publicação: D.E. 28/03/2007. 
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regiões do Brasil de modo a assegurar o distanciamento do preso do seu local de influência. O 

Governo Federal anunciou a construção de cinco novas penitenciárias federais no Plano 

Nacional de Segurança Pública, em janeiro de 2017, que congrega um conjunto de medidas em 

resposta às rebeliões ocorridas no Amazonas8 e no Rio Grande do Norte9, no início do mesmo 

ano10. Os locais dos novos estabelecimentos ainda estão em fase de definição (ANUÁRIO, 

2017, p. 9). 

As unidades foram construídas com projeto arquitetônico padronizado e capacidade 

para até 208 vagas, sendo 13 delas destinadas ao cumprimento de pena em RDD, inspiradas nos 

presídios supermaxes de segregação total dos Estados Unidos. Nesse sistema, os internos 

permanecem em isolamento celular11 durante 22 horas por dia e estão sujeitos a um regime 

disciplinar extremamente rigoroso, configurando-se o SPF como um dos regimes penitenciários 

mais austeros do ordenamento brasileiro (GRECO, 2017, p. 172). 

As celas dos presídios federais são individuais, têm área de 7m² e estão equipadas 

com cama, colchão a prova de fogo, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento, tudo construído 

com concreto armado. O chuveiro liga em hora determinada uma vez por dia. Em todo o 

percurso nas áreas das penitenciárias, os presos são algemados, devendo ser conduzidos sempre 

de cabeça baixa. É proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento 

penal federal, inclusive pelos agentes penitenciários, os quais poderão portá-las exclusivamente 

em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal 

federal, especificamente nas muralhas, nos alambrados e nas guaritas que compõem as suas 

edificações (BRASIL, 2007, art. 86). 

Além das celas individuais, cada presídio possui 12 celas para o cumprimento de 

RDD, cujo tamanho é um pouco maior (12m²) e são equipadas com um solário, posto que o 

preso submetido a esta sanção fica vinte e quatro horas do dia trancado no recinto. Da cela do 

                                                 
8 No Amazonas, a crise se deu a partir de rebeliões no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), 

ocasionando a morte de 56 presos. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/massacre-completa-uma-semana-e-crise-carceraria-segue-
no-amazonas.html>. Acesso em: 13 jun. 2017. 

9 No Rio Grande do Norte, a rebelião ocorreu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, considerada a mais violenta 
da história daquele Estado, totalizando a morte de 26 presos. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-
do-norte/noticia/2017/01/rebeliao-mais-violenta-da-historia-do-rn-tem-27-mortos-diz-governo.html>. Acesso 
em: 13 jun. 2017. 

10 Para uma análise crítica sobre a expansão do SPF, ver: BARBOSA, Daniel Teles. Crise carcerária e política de 
expansão do sistema penitenciário federal. In: ALBUQUERQUE, Felipe Braga; MARIANO, Cynara Monteiro; 
FURTADO, Emmanuel Teófilo; ALBUQUERQUE, Marina Macêdo Gomes (Orgs.). Temas de Direito 
Político: políticas públicas em debate. 1. ed. Fortaleza: Kindle Direct Publishing, 2017. v. 1. p. 61-75. 

11 O termo pode ser utilizado com diversos sentidos, mas em relação ao SPF refere-se ao regime de permanência 
em cela individual durante 22 horas por dia, sem contato humano significativo, e com direito a 2 horas de banho 
de sol no pátio com outros detentos. 
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RDD, o detento somente poderá sair para atendimento médico; audiência com juiz, advogado 

ou defensor público; e visita de familiares através do parlatório, onde a comunicação é feita 

através de um vidro espesso. Para estes presos, ficam suspensas as visitas sociais com contato 

direto com o visitante e os banhos de sol coletivos, razão da existência do solário nas celas do 

RDD. Diante desse cenário, vale ressaltar que as vagas do SPF são exclusivamente 

masculinas12.  

É proibido aos presos acessar qualquer espécie de sistema de telefonia, televisão, 

internet, rádio ou congêneres. Nos termos dos enunciados nº. 28 e 29 do Fórum Permanente do 

SPF13, as correspondências enviadas e recebidas pelos internos podem ser lidas pela direção do 

estabelecimento, sem necessidade de prévia autorização judicial. Da mesma forma, os agentes 

penitenciários possuem liberdade para analisar o conteúdo de livros e revistas enviados aos 

presos14 (SANTOS, 2016, p. 313). 

                                                 
12 Apesar disso, cabe pontuar o caso curioso de transferência da presa Sandra Helena Ferreira Gabriel do Rio de 

Janeiro para a Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, em dezembro de 2010, acusada de ser uma das líderes 
da organização Comando Vermelho. A interna permaneceu separada em uma ala exclusiva, cuja custódia ficou 
a cargo de agentes penitenciárias femininas, o que impediu a utilização de 12 (doze) celas que compõem a ala 
onde Sandra Helena se encontrava custodiada, a fim de evitar contato com presos do sexo masculino. Após três 
meses, o Juízo Federal Corregedor do estabelecimento prisional decidiu pelo retorno da apenada. O caso 
incomum chegou a ser levado ao STJ pelo Juízo Estadual de Execução Penal do Rio de Janeiro, que insistia na 
manutenção da mulher no estabelecimento masculino, mas o Tribunal decidiu ser inviável a utilização mista do 
presídio, determinando a manutenção da apenada no estado fluminense (STJ - CC: 116236 RJ 2011/0051777-4, 
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/09/2013, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, 
Data de Publicação: DJe 18/09/2013). 

13 O Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal foi criado pela Resolução nº. 196/2012 do Conselho da 
Justiça Federal, sob a coordenação da Corregedoria-Geral da Justiça Federal. Anualmente, o Fórum promove 
encontros (workshops), a fim de discutir temas sobre o SPF e elaborar enunciados e recomendações para orientar 
os agentes públicos que atuam na sua execução. Não se trata de um órgão com competência vinculativa, mas 
apenas uma instância que congrega os principais atores do SPF (DEPEN, Juízes, Procuradores, Defensores, 
Diretores de Penitenciárias) para discutir as problemáticas e propor enunciados que orientem a atuação 
administrativa e judicial do sistema, garantindo maior padronização e harmonia. 

14 Sobre o controle do conteúdo de livros e revistas a que os presos têm acesso, ilustrativo o caso do interno Antônio 
Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha, que teve vedado o acesso à própria biografia, escrita 
no livro Nêmesis: Um homem e a batalha pelo Rio, publicado pela Companhia das Letras, de autoria do jornalista 
inglês Misha Glenny. Após ter seu pedido negado pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, no 
exercício da corregedoria do presídio federal, por entender que o conteúdo do livro é impróprio para o 
estabelecimento prisional, o reeducando apelou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sustentando que as 
questões envolvendo os episódios relatados no livro, considerados como violentos pelo juiz da 1ª Instância, 
dizem respeito à sua própria história de vida e de moradores da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, de 
modo que impedir o seu acesso ao conteúdo do livro configura censura jurídica prévia. Ao analisar o caso, o 
relator, juiz federal Convocado Marcelo Albernaz, destacou que, embora a leitura seja um direito do reeducando, 
tanto como forma de remição da pena quanto de ressocialização, tal direito é relativo, uma vez que a Lei de 
Execuções Penais atribui ao administrador de presídio a prerrogativa de instituir regras disciplinares visando 
atenuar, ao máximo, os vínculos (inclusive psicológicos e emocionais) do detento com seu passado de 
criminalidade e impedir que se perpetuem e disseminem identificações com a vida marginal. Para o magistrado, 
é descabido falar em violação ao direito de resposta decorrente de censura judicial prévia, quando existe portaria 
editada pelo diretor do presídio, proibindo o acesso aos condenados a livros contendo temas relacionados à 
violência, agressão física, assassinato, estupro etc., exatamente do que trata a obra. (TRF1 – Processo nº: 
0003404-54.2016.4.01.4100). 
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A lotação máxima não será ultrapassada por expressa previsão legal na Lei nº.  

11.671/0815, determinando-se ainda que o quantitativo de presos deverá se manter sempre 

abaixo do número de vagas disponíveis, denotando o caráter excepcional e subsidiário do SPF, 

que tem o nítido escopo de servir de suporte para os sistemas carcerários estaduais em situações 

de crises. O dispositivo legal tem sido respeitado pelo DEPEN, mantendo-se sempre um espaço 

ocioso em cada penitenciária federal, inexistindo, portanto, superlotação no sistema16. Nesse 

ponto, pode-se dizer que o SPF é um exemplo raro no Brasil em que se observa expressamente 

o princípio do numerus clausus, definido como o sistema organizacional que a proporção 

presos-vagas se mantenha sempre em estabilidade ou tendencialmente à redução (ROIG, 2017, 

p. 98). 

Em junho de 2017, o Rio de Janeiro liderava o número de internos no SPF com 

15,44% do total, seguido pelos estados do Rio Grande do Norte (8,95%), do Acre (7,72%) e do 

Ceará (7,37%)17. Apenas os estados de Tocantins, Espírito Santo e Sergipe não possuíam 

internos inclusos no SPF. Considerando as regiões de origem, tem-se o Nordeste como a que 

mais possui internos no SPF, representando 34,57% do total, o que ilustra bem a expansão de 

organizações criminosas nessa região18. 

Nesse ponto, destaca-se o baixo número de detentos oriundos do estado de São 

Paulo (3,16%), apesar de ser o local de origem do PCC19 (ANUÁRIO, 2017, p. 22) e o estado 

com maior número de presos no Brasil, totalizando 240.061 internos, o que corresponde a 

33,01% do total de pessoas privadas de liberdade no país, conforme o INFOPEN (SANTOS; 

ROSA, 2017, p. 9). É provável que o estado paulista pouco se socorra do SPF em razão de já 

dispor em seu território de penitenciárias de segurança máxima20, inclusive com vagas para 

                                                 
15 Art. 11. A lotação máxima do estabelecimento penal federal de segurança máxima não será ultrapassada.  

§ 1º  O número de presos, sempre que possível, será mantido aquém do limite de vagas, para que delas o juízo 
federal competente possa dispor em casos emergenciais (BRASIL, 2008, art. 11, §1). 

16 Em 30 de junho de 2017 o SPF possuía 570 internos, do total de 832 vagas disponíveis (cf. ANUÁRIO, 2017, 
p. 10). 

17 Dados completos no gráfico do Anexo A. 
18 Dados completos no gráfico do Anexo B. 
19 Adorno e Sala (2007, p. 25) destacam que os estudos sobre a emergência do PCC ainda são insatisfatórios, mas 

tudo indica que essa organização foi constituída, em 1993, no Anexo da Casa de Custódia e Tratamento de 
Taubaté (SP), conhecida por longa história de maus-tratos impingidos aos presos. A organização nasceu 
originariamente de uma resistência aos maus-tratos, como uma forma de proteção contra as arbitrariedades 
cometidas por agentes penitenciários e mesmo contra a dureza do regime disciplinar imposto pela direção do 
estabelecimento penitenciário. O Anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté foi inaugurado em 1985, 
depois se tornou Centro de Readaptação Penitenciária (Decreto nº. 23.571, de 17.06.1985). Destinado a presos 
líderes de rebeliões, violentos, a instituição mantinha os presos em duras condições de encarceramento. Esse 
rígido sistema de isolamento e imobilização do preso foi formalizado numa Resolução SAP nº. 026, de maio de 
2001, que instituiu o Regime Disciplinar Diferenciado. A Lei Federal nº.10.792, de 1º de dezembro de 2003, o 
revestiu de legalidade. 

20 Inexiste um consenso sobre a definição exata do que seja uma prisão de segurança máxima. Segundo as 
Diretrizes Básicas para arquitetura penal, elaboradas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 
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RDD, escassas nos demais estados. Contudo, mesmo com poucos apenados oriundos de São 

Paulo, o SPF conta com 35,34% de presos que se declaram participantes do PCC, enquanto 

22,41% são do Comando Vermelho (ANUÁRIO, 2017, p. 13). Esses dados mostram 

nitidamente o forte grau de capilaridade que a organização paulista ganhou nos demais estados 

do Brasil, pois mesmo com um número reduzido de presos de São Paulo, o PCC lidera o número 

de internos no SPF21. 

Sobre o perfil dos internos, a faixa etária predominante no SPF está entre 28 e 39 

anos, representando 63,01% do total22. Em relação à raça, cor ou etnia, a maioria é negra (pardos 

e pretos), correspondendo a 66,75%. Os brancos representam 30,93%, amarelos 1,55% e 

indígenas 0,77%23. 

Acerca do recebimento de visitas, estas são categorizadas entre sociais e íntimas. 

As primeiras referem-se aos parentes, cônjuges, companheiros ou amigos24 e são realizadas 

uma vez por semana durante três horas (art. 92, Decreto nº. 6.049/07). Quanto às visitas íntimas, 

são aquela destinadas exclusivamente a cônjuges e companheiras25.  Conforme o Anuário do 

Sistema Penitenciário Federal (ANUÁRIO, 2017), 50,31% dos internos informaram receber 

visitas sociais ou íntimas. Dentre os que recebem visitas, 22,60% recebem visitas na modalidade 

virtual26; e 31,09% dos internos disseram não receber visitas, sendo as duas principais razões 

alegadas a longa distância em que os familiares se encontram (35,68%) e as dificuldades 

financeiras (44,72%). Vê-se, portanto que pelo menos metade dos apenados recolhidos no 

                                                 
Penitenciárias (BRASIL, 2011), para ser considerado de segurança máxima, o estabelecimento deve ter 
capacidade de até 300 presos, ser construído em concreto, dispor de celas individuais, além de um rol de suporte 
tecnológico. Esse é um rol mínimo de características. 

21 Ver gráfico sobre a representatividade das facções presentes no SPF no Anexo C. 
22 Ver gráfico sobre a faixa etária dos internos no SPF no Anexo D. 
23 Ver gráfico sobre raça, cor ou etnia dos internos do SPF no Anexo E. O critério utilizado para colheita dos dados 

foi a autodeclaração (ANUÁRIO, 2017). 
24 Fórum Permanente do SPF – ENUNCIADO Nº. 30 – Visitantes que adentrem o estabelecimento prisional na 

condição de amigo terão contato com o preso somente via parlatório (editado no II Workshop do Sistema 
Penitenciário Federal). 

25 Essa modalidade de visita era concedida duas vezes por mês, com duração de uma hora, conforme a Portaria nº. 
1.190/08, revogada pela Portaria nº. 718/17. As visitas íntimas no SPF foram severamente restringidas pela nova 
portaria, podendo ser concedidas uma vez por mês aos presos declarados, nos termos da lei e por decisão judicial, 
como réu colaborador ou delator premiado. Na prática, o novo ato normativo vedou a visita íntima no SPF, visto 
que os réus colaboradores ou delatores premiados formam uma minoria ínfima dentro do sistema. O ato 
normativo foi produzido em resposta à morte de 3 agentes penitenciários federais em 2016 e 2017, supostamente 
a mando do PCC. A portaria foi questionada judicialmente no STF através da ADPF 518, mas foi negado 
seguimento à ação pelo relator, Ministro Edson Fachin. Mesmo assim, o ato administrativo continua sendo 
questionado judicialmente pela Defensoria Pública da União por meio de ação civil pública ajuizada na Justiça 
Federal do Distrito Federal, pendente de julgamento. 

26 Por meio do Projeto Visita Virtual, salas de videoconferência conectam as penitenciárias federais às unidades 
da Defensoria Pública da União nas capitais. A ideia é contribuir para a socialização do preso federal, ao permitir 
que se comunique com familiares e amigos, sem a necessidade de se deslocar. As visitas são feitas semanalmente, 
com duração de 30 minutos, e os visitantes precisam se cadastrar com antecedência. 
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sistema não recebem visitações de parentes, notadamente em função da distância do seio 

familiar, o que traduz violação ao art. 90 da LEP27 (ROIG, 2017, p. 322) e acarreta grande 

sofrimento psíquico aos presos, sendo este um dos motivos pelos quais o SPF é um regime 

excepcional e temporário de cumprimento de pena. 

Ainda no que se refere à saúde mental, sobre a utilização de fármacos, 54,64% dos 

custodiados informaram que utilizam medicação de uso contínuo; desse total, 64,35% 

informaram que o uso ocorreu após a inclusão no Sistema Federal. De outro lado, 32,03% 

informaram fazer uso de medicamentos controlados; desse total, 51,00% informaram que o uso 

ocorreu após a inclusão no Sistema Federal (ANUÁRIO, 2017, p. 42). O dado em análise 

evidencia os efeitos nocivos do isolamento na saúde mental dos presos, dado o rigor a que são 

submetidos e o distanciamento do seio familiar. Esta questão será posteriormente resgatada com 

detalhes na quarta seção da dissertação (tópico 4.4), analisando-se a interface do isolamento do 

SPF com o princípio da humanidade das penas. 

Quanto à escolaridade, nenhum dos internos declarou-se analfabeto, enquanto 

18,60% informou ter cursado até a 5ª série do ensino fundamental e 3,10% declarou ter 

concluído o ensino superior. Vejam abaixo o gráfico detalhado com os demais níveis de 

escolaridade dos internos: 

 

Gráfico 1 – Escolaridade dos internos no SPF 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (2017). 

                                                 
27 Art. 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, à distância que não 

restrinja a visitação. 
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Ainda quanto à educação, é interessante perceber o dado referente ao hábito de 

leitura dentro do SPF, visto que 82,32% dos internos informaram que leem mais de 10 livros 

por ano (ANUÁRIO, 2017, p. 49). Esse hábito pode ser explicado por dois fatores presentes na 

realidade do sistema. Primeiramente, o longo tempo que os custodiados ficam na cela sozinhos, 

no total de 22h/dia. Aliado a isso, o SPF dispõe de um programa de remição pela leitura, 

possibilitando ao recluso reduzir sua pena, conforme previsto no art. 126 da LEP e na 

Recomendação nº. 44 do CNJ, que estimulam essa modalidade de remição como forma de 

atividade complementar, especialmente para apenados aos quais não sejam assegurados os 

direitos ao trabalho e à qualificação profissional, como é o caso do SPF, dada a grande 

ociosidade dos presos (LEAL, 2010, p. 196).  Segundo a norma, o preso tem o prazo de 22 a 30 

dias para a leitura de uma obra, apresentando ao final do período uma resenha a respeito do 

assunto, que deverá ser avaliada pela comissão organizadora do projeto. Cada obra lida 

possibilita a remição de quatro dias de pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no 

máximo 48 dias de remição por leitura a cada doze meses. 

Quanto à representatividade por tipo penal, 41,18% do total de crimes cometidos 

pelos internos custodiados no SPF estão relacionados ao tráfico de drogas e ao roubo. Nesse 

sentido, o levantamento dos números no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Representatividade por tipo de crimes praticados por internos do 
SPF 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (2017). 
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Os dados revelam que o público alvo do SPF são pessoas com envolvimento com o 

tráfico de entorpecentes e que os tipos mais recorrentes de processos penais envolvem a lei de 

drogas e o crime de roubo. Chama a atenção o baixo índice dos crimes de formação de quadrilha 

ou bando (8,64%) e organização criminosa (sem indicação), visto que o sistema tem na grande 

parte da sua população membros de organizações criminosas, como os próprios apenados 

declaram pertencer a facções como PCC e CV, mas essa associação não se opera nas instâncias 

de controle da justiça criminal.  

Outra disfunção passível de identificação é o baixo índice de crimes contra a vida 

(13,81%). No entanto, é notório que grande parte dos crimes de homicídio que ocorrem no 

Brasil estão vinculados a organizações envolvidas com tráfico de drogas (ADORNO; SALLA, 

2007, p. 10). Sendo assim, se a maior parte da população carcerária do SPF está envolvida com 

organizações de tráfico de entorpecentes e possuem perfil de destaque nessas organizações, 

ostentando o atributo de serem lideranças, torna-se intuitivo imaginar que os presos que lá se 

encontram estão envolvidos em mais crimes violentos, em especial homicídio, mas não é essa 

a conclusão que se chega ao deparar-se com a baixa representatividade do homicídio.  

Torna-se ainda mais nítida tal falha quando se compara o levantamento com os 

dados do INFOPEN sobre o sistema prisional geral, compreendendo todos os presos do Brasil, 

dos quais 26% estão incursos no crime de tráfico, 26% no crime de roubo, 11% no crime de 

homicídio e 2% no crime de formação de quadrilha ou bando, índices semelhantes aos do SPF 

(SANTOS; ROSA, 2017, p. 43). A seguir, apresenta-se o quadro por tipo penal do sistema 

carcerário brasileiro: 

 

Grafico 3 – Representatividade por tipo de crimes praticados no sistema 
carcerário no Brasil 

 
Fonte: Santos e Rosa (2017). 
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Portanto, o levantamento da representatividade dos tipos penais no SPF demonstra 

uma falha na atuação das agências de controle formal do crime do sistema de justiça brasileiro 

ao demonstrar que os delitos mais punidos no SPF são tráfico de drogas e roubo e o crime de 

homicídio possui uma baixa incidência, dentro de uma massa de presos considerados the worst 

of the worst28 do sistema carcerário brasileiro. 

 

2.3 O Sistema Penitenciário Federal no contexto de aumento do punitivismo estatal 

 

A política instituída pelo Sistema Penitenciário Federal busca redirecionar as 

finalidades do encarceramento, utilizando fundamentalmente a diferenciação tratamental29, 

caracterizando uma atuação da execução da pena privativa de liberdade em modalidades 

diversas do padrão; padrões esses construídos por razões de peculiaridades que caracterizam 

determinados condenados e as consequentes valorações sobre sua personalidade. Trata-se de 

uma diferenciação baseada essencialmente na representação de periculosidade do condenado, 

que justifica a tomada de decisão, mitigando os direitos e as garantias previstas em lei 

(PAVARINI; GIAMBERARDINO, 2011, p. 228). 

A diferenciação tratamental pode ser vista como um instrumento de 

individualização da pena, inclusive é predita em diversos dispositivos da legislação, a exemplo 

da separação e da classificação de presos prevista na LEP (art. 84), medida de fundamental 

importância. Contudo, é importante delinear os contornos legais dessa diferenciação, 

possibilitando o controle racional das decisões judiciais e das restrições a direitos fundamentais, 

pois o fenômeno historicamente tem relação com a construção da figura do inimigo no direito 

penal e no surgimento de uma atuação judicial indulgente frente a violações dos direitos e das 

garantias constitucionais (ZAFFARONI, 2016, p. 18). 

Na atualidade, o autor argentino identifica esse processo de construção do inimigo 

com o aumento do punitivismo desencadeado sobretudo nos EUA, a partir da década de 70, 

quando houve o declínio do previdenciarismo penal, consistente no programa de ação de cunho 

correcionalista. Nesta perspectiva, caberia grande destaque para as funções terapêutica e 

                                                 
28 Nos EUA, utiliza-se com frequência a expressão worst of the worst (pior dos piores) para referir-se aos presos 

que estão recolhidos em penitenciárias supermaxes, estabelecimentos nos quais as penitenciárias federais do 
Brasil se inspiram. 

29 Apesar de o termo diferenciação tratamental não ser encontrado no vernáculo, utiliza-se no presente trabalho 
por referência à utilização conceitual presente na obra de Pavarini e Giamberardino (2011). 
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ressocializadora da pena, resultado da fusão do legalismo liberal do devido processo legal e da 

punição proporcional com um compromisso de reabilitação do preso a partir de políticas de 

welfare30, predominante naquele país entre as décadas de 50 e 70, o qual partia do axioma básico 

de que medidas penais devem, sempre que possível, se materializar mais em intervenções 

reabilitadoras que na punição meramente retributiva (GARLAND, 2014, p. 104). 

Loïc Wacquant (2015, p. 206) lembra que a população carcerária diminuía 

progressivamente nos EUA desde o início da década de 1960, ao índice de 1% ao ano. Os 

estudiosos sobre o tema debatiam fortemente a necessidade do desencarceramento, reservando 

um papel diminuto ao cárcere, destinado a uma minoria de presos com perfil violento, 

admitindo-se que cada sociedade teria um patamar ótimo de prisioneiros, conforme o que se 

convencionou chamar de teoria homeostática. O autor corrobora Garland (2014), indicando que 

houve uma reviravolta brutal a partir da década de 70, ocorrendo um processo sem precedentes 

na história da humanidade de explosão da população carcerária, que dobrou em dez anos e 

quadruplicou em vinte31. 

Além de um caráter quantitativo, o processo de encarceramento em massa 

vivenciado pelos EUA desenvolveu um aspecto qualitativo que redimensionou a forma de 

encarcerar: o surgimento e a proliferação de prisões supermaxes, estabelecimentos de segurança 

máxima destinados a custodiar the worst of the worst (SHALEV, 2009, p. 102). 

Sharon Shalev (2009, p. 3) destaca que não há uma definição única para o termo 

supermax, tratando-se de um rótulo genérico para definir uma gama mais ou menos homogênea 

de estabelecimentos prisionais nos EUA, os quais têm nomes oficiais diversos, a depender do 

estado, como unidade de controle especial, unidade de gestão intensiva, unidade de gestão 

especial. A autora pontua que este tipo de prisão está presente tanto nos sistemas estaduais 

quanto no federal e possuem como traços comuns: a manutenção do preso sozinho em suas 

celas por 22 a 24 horas por dia; os prisioneiros se exercitam sozinhos em uma gaiola ou em um 

campo de exercícios de concreto sem equipamentos recreativos durante uma hora por dia; não 

há áreas de congregação ou de atividades em grupos; não há oportunidades de trabalho; há 

poucas oportunidades de programas educativos; as visitas familiares são limitadas e realizadas 

                                                 
30 O autor exemplifica essas políticas com a edição de leis que permitiam a condenação a penas indeterminadas, 

vinculadas à liberdade antecipada e à liberdade vigiada; a criação varas de crianças e adolescentes informadas 
pela filosofia do bem-estar infantil; o uso da investigação social e de relatórios psiquiátricos; a individualização 
de tratamento, baseada na avaliação e na classificação de especialistas; o desenvolvimento de pesquisas 
criminológicas focadas em questões de fundo etiológico e na efetividade do tratamento; e o trabalho social com 
os condenados e suas famílias. 

31 Wacquant (2015, p. 207) apresenta quadro com dados que indica ter os EUA uma população de 379.393 presos 
em 1975; de 737.183, em 1985; e de 1.931.850, em 2000. 
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através de uma barreira de vidro espessa, sem contato físico entre o preso e os visitantes; são 

utilizadas medidas de controle, vigilância e inspeção de alta tecnologia. Outra marca desse tipo 

de unidade prisional é a arquitetura das unidades, que permite rigorosas separações entre 

prisioneiros e terceiros e comporta um grande número de presos (entre 200 e 1.100). 

A narrativa dessa nova onda punitiva nos EUA constitui um modelo criminal que 

se globalizou e tem claros impactos na realidade latino-americana (ZAFFARONI, 2016, p. 73). 

No Brasil, respeitadas as diferenças, as quais merecem ser muito bem delimitadas, pode-se citar 

o aumento da população carcerária, a criação do regime disciplinar diferenciado (RDD) e do 

SPF como elementos recentes que compõem uma narrativa similar dentro desse contexto de 

expansão do direito penal através do discurso das belligerent policies, medidas de políticas 

belicistas com uso da força bruta, um modo de tratamento violento de questões sociais internas, 

como a guerra às drogas (SANTOS JÚNIOR, 2016, p. 212). 

A emergência da criminalidade organizada no Brasil não pode ser descolada das 

condições e das tendências existentes na sociedade contemporânea, em especial a partir dos 

anos 1970 (ADORNO; SALLA, 2007, p. 9). A história carcerária brasileira é marcada pela 

barbárie desde tempos remotos32, com celas superlotadas, insalubres, proliferação de doenças 

infectocontagiosas, comida de péssima qualidade, temperaturas extremas, falta de água potável 

e de produtos higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra 

os presos são frequentes e praticadas por outros detentos ou por agentes do próprio Estado. 

Nesse sentido, o país nunca viveu na prática um previdenciarismo penal, muito embora a Lei 

de Execução Penal (Lei nº. 7.210/84) tenha representado a chegada tardia do ideário 

reabilitador, pelo menos em termos legais. 

A explosão da população carcerária também vem sendo experimentada no Brasil. 

Conforme dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da 

Justiça (INFOPEN), o país tinha 232.800 pessoas presas no ano 2000, saltando este contingente 

para 726.700 presos, em 2016, resultando em um aumento de 312% na população carcerária 

em pouco mais de quinze anos (SANTOS; ROSA, 2017, p. 9). Desconsideradas as pessoas em 

prisão domiciliar, o Brasil é hoje o quarto país com a maior população carcerária do planeta, 

atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia33. Contudo, vale pontuar interessante 

observação de Rosilvaldo Toscano dos Santos Júnior (2016, p. 61) no sentido de que os EUA, 

                                                 
32 Sobre a história do sistema penitenciário brasileiro, ver Roig (2013). 
33 Conforme levantamento do CNJ, o Brasil ultrapassa a Rússia caso computadas as pessoas em prisão domiciliar. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. 
Acesso em: 26 fev. 2018. 
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a China e a Rússia diminuíram sua população carcerária, no período de 2008 a 2014, em 8%, 

9% e 24%, respectivamente, enquanto o Brasil aumentou 33% no mesmo período, o que torna 

mais dramática a futura perspectiva nacional. 

A situação do sistema prisional fez com que o Supremo Tribunal Federal 

reconhecesse o seu estado de coisas inconstitucional na Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº. 347, dada a vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um 

número significativo de pessoas e a prolongada omissão das autoridades no cumprimento de 

suas obrigações para garantia e promoção dos direitos.  

A situação também já chegou inúmeras vezes à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que condenou o Estado Brasileiro a cumprir medidas provisórias para garantir a 

erradicação das situações de risco e providenciar a proteção à vida e à integridade pessoal, 

psíquica e moral de pessoas privadas de liberdade em várias penitenciárias do país, a exemplo 

do caso do Centro Penitenciário Professor Aníbal Bruno, de Recife/PE34; da Penitenciária Urso 

Branco, de Porto Velho/ RO35; do Complexo do Tatuapé, de São Paulo/SP36; da Penitenciária 

Dr. Sebastião Martins Silveira, de Araraquara/SP37; e do Complexo de Pedrinhas, de São 

Luiz/MA38. A Comissão Interamericana, por sua vez, concedeu medidas cautelares contra o 

Estado Brasileiro para salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos internos do Presídio 

Central de Porto Alegre/ RS39. 

Sergio Adorno e Fernando Salla (2007, p. 18) resumem o cenário de crise 

penitenciária no Brasil e os limites das políticas adotadas para solução do problema, afirmando 

que desde o século passado pouco se inovou na política penitenciária brasileira, adotando-se as 

respostas de emergências provocadas pelo aumento da criminalidade, das rebeliões e das fugas, 

de modo que não se mostra estranho que esse cenário de inovação, escassa as intervenções do 

poder público, sejam insatisfatórias para enfrentar um problema que se acumula há muito 

tempo, resumindo-se as ações estatais ao aumento na oferta de vagas. 

O SPF surge dentro desse contexto com o escopo de abrigar presos com perfil de 

liderança em organizações criminosas, que representem grande risco à segurança pública. 

                                                 
34 Medida provisória expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 22 de maio de 2014. 
35 Resoluções expedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 19 de junho de 2002, 29 de agosto de 

2002, 22 de abril de 2004, 7 de julho de 2004, 21 de setembro de 2005, 2 de maio de 2008 e 25 de novembro de 
2009. 

36 Resoluções expedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 17 de novembro de 2005, 4 de julho 
de 2006 e 3 de julho de 2007. 

37 Resoluções expedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 28 de julho de 2006 e 30 de setembro 
de 2006. 

38 Medida provisória expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 18 de novembro de 2014. 
39 Resolução 14 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 30 de dezembro de 2013. 
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Imaginava-se, portanto, que o isolamento físico dos líderes em locais distantes da sua área de 

influência seria capaz de restabelecer o controle estatal sobre os presídios estaduais, visto que 

as organizações perderiam em capacidade operativa (BASTOS, 2006). Nesse sentido, a 

teleologia do SPF centra-se essencialmente na neutralização do preso, através do máximo 

isolamento possível com o mundo exterior. 

 

2.4 Os requisitos e o procedimento para inclusão do preso no SPF 

 

O procedimento para inclusão de presos no SPF é regulado pela Lei nº. 11.671/08 

e pelo Decreto nº. 6.877/09. A legislação não visa transferir a responsabilidade do preso dos 

estados para a União de forma definitiva. A permanência do apenado no sistema federal deve 

ser sempre temporária e excepcional (art. 10)40, possibilitando aos estados que se estruturem 

para recebê-lo de volta. Cabe destacar que a excepcionalidade deve ser observada tanto na 

primeira inclusão, como nas renovações. Assim, pode o preso permanecer no SPF pelo prazo 

de até 360 dias, renováveis quando solicitado motivadamente pelo Juízo de origem, observados 

os requisitos da transferência, que seguem critérios vagos e imprecisos, segundo os quais “serão 

recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se 

justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”, 

apenas repetindo a fórmula genérica trazida na Lei nº. 10.792/03, que alterou o art. 86 da LEP. 

A Lei nº.  10.792/03 foi originada do projeto de Lei nº.  5.073/01, proposto mediante 

mensagem do Poder Executivo, o qual previa uma regra mais objetiva para as transferências de 

presos para estabelecimentos penais federais, exigindo que o apenado já estivesse condenado, 

proibindo, portanto, a inserção de presos provisórios no SPF, e que a pena imputada fosse 

superior a quinze anos, além do interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 

Contudo, restou aprovada apenas a parte final, dando mais amplitude às inclusões. 

 

2.4.1 Hipóteses de inclusão 

 

O art. 3º do Decreto nº. 6.877/200941 procurou trazer critérios mais objetivos para 

a inclusão do preso no SPF, buscando definir o que seria o conceito legal de interesse da 

                                                 
40 Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por 

prazo determinado.  
41 Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: 

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; 
II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; 
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segurança pública e de interesse do réu. Assim, o dispositivo prevê um rol de seis 

condicionantes, os quais devem ser observados isoladamente ou cumulativamente para 

distinguir o preso com perfil para a execução penal federal. Vale destacar que não basta o 

preenchimento de uma das hipóteses indicadas no mencionado dispositivo, pois deve-se 

interpretar sempre à luz da excepcionalidade do SPF.  

A seguir, serão analisadas todas as hipóteses referidas do dispositivo em comento. 

 

2.4.1.1 Função de liderança ou participação relevante em organização criminosa 

 

A primeira hipótese refere-se ao caso de o preso ter desempenhado função de 

liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. É sem dúvida a previsão 

mais utilizada para inclusão de presos, posto que o SPF se presta exatamente para o isolamento 

de chefes do crime organizado. Conforme o dado já colacionado anteriormente, o SPF possui 

35,34% de internos que se declaram participantes do PCC, enquanto 22,41% ao Comando 

Vermelho, bem como diversas outras facções menores. 

Ponto importante é saber se para inclusão do preso é necessário que esta 

participação tenha sido comprovada mediante sentença penal condenatória, dado que 

organização criminosa constitui o tipo penal descrito na Lei nº. 12.850/13. A posição do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que basta a existência de fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação do recluso em organização criminosa, sendo dispensada a 

existência de sentença penal condenatória. Ainda de acordo com tal entendimento, inexistiria 

afronta à garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF42), na medida em 

que a transferência para o SPF não constitui sanção disciplinar, de sorte que o mero 

cumprimento de pena em penitenciária federal não acarreta os efeitos jurídicos prejudiciais de 

uma sanção, a exemplo de perda de dias remidos ou da alteração da data base para a progressão 

de regime43. O STJ entende, ainda, que o cumprimento de pena perto do local de residência do 

                                                 
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD; 
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave 
ameaça; 
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física 
no ambiente prisional de origem; ou 
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.  

42 Art. 5º [...] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
43 Fórum Permanente do SPF – ENUNCIADO Nº. 4 – A inclusão na Penitenciária Federal, por si só, não reinicia 

e nem suspende a contagem para concessão de benefícios (editado no I Workshop do SPF). 
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apenado não é um direito absoluto, podendo ser relativizado por questões de ordem pública e 

por conveniência da execução penal44.  

Outro ponto relevante é a definição de quais elementos de prova são suficientes 

para a comprovação, ainda que de forma indiciária, da posição de liderança do preso em 

organização criminosa45. É comum que os requerimentos de inclusão venham instruídos com 

mero relatório de inteligência policial como documento probatório, declarando-se 

laconicamente que o apenado está envolvido com organização criminosa, exercendo função de 

liderança ou função relevante. 

Não são raros casos em que ao preso é imputada liderança em organização 

criminosa como causa para a transferência, mas inexiste inquérito, ação penal, nem mesmo 

procedimento administrativo para a apuração de falta disciplinar, cujo objeto seja a apuração 

da correspondente infração. Em tais casos, o ônus probatório acaba sendo transferido ao 

acusado, que deverá provar que não faz parte de organização, subvertendo a obrigação estatal 

de comprovar tal envolvimento. Esta tem sido a posição majoritária adotada nos julgamentos 

do STJ. É o que se extrai do julgamento do HC nº. 475.822/BA (Relator: Ministro Felix Fischer, 

Data de Publicação: DJ 30/10/2018), no qual o preso foi transferido para o SPF por suposto 

cometimento de falta disciplinar grave, mas sequer foi instaurado o procedimento 

administrativo para sua apuração, muito menos há notícias de inquérito ou ação penal para 

apurar o fato. Mesmo assim, o tribunal entendeu ser possível o deslocamento do preso ao SPF 

através de informações e relatórios de autoridades competentes. 

Não parece ser este o melhor caminho. O art. 4º do Decreto nº. 6.877/09 arrola a 

documentação necessária para instruir a solicitação de inclusão e transferência para o SPF. Não 

se trata de um rol exaustivo, mas apenas um conjunto mínimo exigido para o prosseguimento 

do pedido, podendo ser complementado por outros documentos46.  

Para presos condenados, dentre outros, exige-se prontuário, contendo, pelo menos, 

cópia da sentença ou do acórdão, da guia de recolhimento e do atestado de pena a cumprir. Já 

para presos provisórios, dentre outros, exige-se cópia do auto de prisão em flagrante ou do 

mandado de prisão e da decisão que motivou a prisão cautelar, bem como da denúncia, se 

houver. Portanto, infere-se do texto legal ser imperativo que a alegada liderança em organização 

                                                 
44 STJ - HC: 462554 PB 2018/0196007-3, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Publicação: DJ 08/08/2018. 
45 FÓRUM PERMANENTE DO SPF – ENUNCIADO Nº 39 – O juízo de origem que alegar ser o preso membro 

de facção criminosa deverá encaminhar, com o pedido, elementos que corroborem a afirmação. (Editado no III 
Workshop do SPF). 

46 Fórum Permanente do SPF – ENUNCIADO Nº 20 – O art. 4º, do Decreto nº. 6.877/09 arrola a documentação 
mínima para instruir a solicitação de inclusão e transferência para o Sistema Penitenciário Federal (Editado no I 
Workshop do SPF). 
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criminosa seja demonstrada através de peças do inquérito policial (auto de prisão em flagrante, 

auto de indiciamento, outros elementos de prova constantes do inquérito) ou do processo 

(denúncia, decisão que decretou a prisão cautelar etc.), de modo que seja possível ao apenado 

exercer o contraditório por meio de sua defesa técnica, que terá como obter o acesso à origem 

dos elementos de prova colhidos no procedimento que apura o envolvimento do réu em 

organização criminosa, seja o inquérito policial ou a ação penal correspondente. 

Assim, relatórios de inteligência policial somente serão elementos suficientes para 

aferir a hipótese de inclusão prevista no art. 3º, I do Decreto nº. 6.877/09, se forem instruídos 

com peças do inquérito policial ou da ação penal que corroborem a alegação de que o preso 

exerce função de liderança em organização criminosa, de forma a assegurar a ampla defesa e o 

contraditório. 

Nesse sentido, vale citar trecho elucidativo de voto da Ministra Rosa Weber no 

julgamento do HC nº. 112.650 (Primeira Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 30/10/2014, 

divulgado em 29/10/2014), quando afirmou que  

informações de inteligência devem ser vistas com reservas, uma vez não amparadas 
usualmente em provas processuais. Não obstante, desde que não consideradas de 
forma isolada, podem ser consideradas como elementos complementares para 
decisões quanto à transferência ou à permanência de preso nos presídios federais47. 

Parece ser esta posição mais equilibrada e em consonância com o texto constitucional. Os 

relatórios de inteligência devem ser valorados com reserva, não podendo, por si só, servir de 

documento hábil para transferência, podendo ser utilizados apenas quando acompanhados de 

outros elementos originados de procedimento de apuração de falta disciplinar, de inquérito 

policial ou de ação penal. 

 

2.4.1.2 Prática de crime que coloque em risco a integridade do preso no ambiente prisional de 

origem 

 

A segunda hipótese de inclusão trata do caso de o preso ter praticado crime que 

coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Trata-se de casos 

em que a transferência ocorre no interesse da segurança pública ou do próprio preso, quando 

demonstrado que o sistema penitenciário estadual de origem não tem condições de garantir a 

integridade física do apenado, a exemplo de crimes praticados contra agentes do sistema de 

                                                 
47 Trecho extraído do voto da Ministra Rosa Weber no julgamento do HC nº. 112.650, Primeira Turma (DATA 

DE PUBLICAÇÃO DJE 30/10/2014 - ATA nº. 160/2014. DJE nº. 213, divulgado em 29/10/2014). 



36 
 

segurança, a título ilustrativo, no qual a permanência do preso no local do delito põe em risco 

a sua integridade.  

O próprio preso pode requerer tal transferência, devendo demonstrar que sua 

integridade física está em risco, caso permaneça recluso no sistema estadual. Mas o pedido 

também poderá partir da autoridade penitenciária com fundamento no interesse da segurança 

pública, visto que cabe ao estado zelar pela integridade das pessoas privadas de liberdade, 

conforme prevê o art. 5º, XLVII da Constituição Federal48. Nessa hipótese, caso não haja 

concordância do preso, deverá o caso ser analisado sob a ótica do princípio da intervenção 

mínima, segundo o qual a transferência ao SPF, em face dos efeitos prejudiciais ao detento, 

deve ser utilizada como ultima ratio (última razão), cabendo à autoridade requerente 

demonstrar que inexiste medida alternativa capaz de resguardar a integridade do apenado no 

estado de origem (ROIG, 2017, p. 65). 

 

2.4.1.3 Preso submetido ao regime disciplinar diferenciado 

 

A terceira hipótese de transferência ao SPF ocorre no caso de o preso estar 

submetido ao RDD, definido como uma modalidade de sanção disciplinar (art. 53, V, LEP), 

aplicável ao preso quando pratica falta grave que ocasione “subversão da ordem ou da disciplina 

internas” (art. 52, LEP); ou quando o preso apresentar “alto risco para a ordem e a segurança 

do estabelecimento penal ou da sociedade” (art. 52, §1º, LEP); ou ainda quando recaírem 

“fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações 

criminosas, quadrilha ou bando” (art. 52, §2º, LEP).  

O RDD constitui a sanção disciplinar mais severa prevista na LEP, pois o apenado 

fica isolado em cela individual, com direito a duas horas diárias de sol, sendo restringidas as 

visitas semanais (duas pessoas, sem contar crianças, até duas horas), podendo durar até 360 

dias. Embora possuam traços em comum, merece destaque a diferença entre o cumprimento de 

pena no SPF e o RDD, este com natureza de sanção disciplinar, acarretando os efeitos jurídicos 

decorrentes da falta, como perda parcial de dias remidos e alteração da data base para 

progressão de regime. Por outro lado, a transferência para o SPF constitui medida 

administrativa de alteração do local do cumprimento da pena, mediante reserva de jurisdição, 

dada a necessidade de ordem judicial para ser realizada. 

                                                 
48 Art. 5º [...] XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral 
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Excluídos os questionamentos quanto à constitucionalidade do RDD, a 

transferência para o SPF do preso inserido nesse regime constitui um incremento da punição 

penal, visto que, além das restrições inerente à referida sanção disciplinar, o preso será 

deslocado para local distante da condenação. Desse modo, para a aplicação dessa hipótese de 

inclusão deve ser observado sempre o princípio da intervenção mínima, devendo restar 

demonstrado que mesmo com o RDD no estado de origem, não foi suficiente para se atingir o 

seu fim.  

Uma das possibilidades em que pode acontecer o enquadramento da inclusão nessa 

hipótese ocorre no caso de ser determinado judicialmente a aplicação do RDD ao preso e o 

estado de origem não dispor de vagas nesse regime, situação bastante comum, hipótese em que 

se socorre do SPF para implementação da medida. 

Por fim, cabe destacar que a decisão judicial que inclui o preso no RDD na origem 

pode ser revista pelo juiz federal corregedor da penitenciária federal quando a transferência do 

apenado for implementada, conforme dispõe os Enunciados nº. 2 e nº.50 do Fórum Permanente 

do SPF49. Caso a fundamentação da inclusão no SPF seja exclusivamente o RDD e o juiz federal 

reveja a aplicação da medida, não subsistirá motivos para a permanência do apenado no SPF, 

devendo ser devolvido à origem. Se houver discordância entre o juiz estadual da origem e o juiz 

federal, é possível ser suscitado conflito de competência para solução do caso (art. 9º, Lei nº.  

11.671/08). 

 

2.4.1.4 Membro de quadrilha ou bando com prática reiterada de crimes com violência ou grave 

ameaça 

 

A quarta hipótese de inclusão trata do caso de o preso ser membro de quadrilha ou 

bando com prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. O delito de quadrilha 

ou bando foi substituído pelo crime de associação criminosa pela Lei nº.  12.850, de 2013, que 

alterou a redação do art. 288 do Código Penal. A única mudança, no entanto, além do nome, é 

que o crime de quadrilha exigia, no mínimo, a presença de quatro pessoas para se consumar. Já 

o novo delito de associação criminosa exige apenas três pessoas. 

                                                 
49 Fórum Permanente do SPF – ENUNCIADO Nº 2 – A decisão que determina a inclusão do preso no regime 

disciplinar diferenciado (RDD) pode ser revogada pelo Juiz Federal da execução, após o ingresso do preso na 
Penitenciaria Federal. (Editado no I Workshop do SPF). 
ENUNCIADO Nº 50 – A decisão sobre a inclusão definitiva no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, ou a 
sua mera homologação, compete ao juízo da corregedoria do presídio federal no qual foi incluído ou transferido 
o preso. (Editado pelo Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal nas reuniões preparatórias do VIII 
Workshop do SPF) 
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Aqui cabem as mesmas considerações tecidas no subtópico 2.3.1.1 em relação à 

dispensada comprovação da participação na associação criminosa mediante sentença penal 

condenatória, bem como no que concerne aos elementos de prova suficientes para a 

comprovação, ainda que de forma indiciária, do envolvimento do preso na prática do 

mencionado delito, devendo sempre o pedido de inclusão do SPF ser lastreado em provas 

colhidas inquérito policial ou ação penal, de modo a oportunizar o contraditório por parte da 

defesa. 

Por fim, vale destacar que para a inclusão no SPF a associação criminosa deve ser 

direcionada à prática de crimes com violência ou grave ameaça, consoante expressa dicção 

legal. 

 

2.4.1.5 Réu colaborador ou delator premiado com risco à sua integridade física no ambiente 

prisional de origem 

 

Conforme já comentado no item 2.1, desde a Lei nº. 9.807/99, previu-se a 

possibilidade de a União utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento 

de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração premiada. 

Este instituto é disciplinado em diversos diplomas legais, estabelecendo-se regimes específicos 

a depender da lei que o institui. De todos os regimes, o mais completo e detalhado é o da Lei 

nº.  12.850/13, que trata do crime de organização criminosa (BADARÓ, 2017, p. 462). 

A colaboração premiada somente surte os seus efeitos a partir da homologação 

judicial. Contudo, como a hipótese prevista para a inclusão no SPF não definiu nada sobre o 

momento em que réu poderá ser considerado delator ou colaborador, a inclusão no sistema 

poderá ser antes ou depois da homologação, como forma de garantir a utilidade da medida, 

proteger o réu. 

 

2.4.1.6 Envolvimento com incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema 

prisional de origem 

 

Juntamente com a primeira hipótese (envolvimento com organização criminosa), 

esta é a uma das previsões mais utilizadas para inclusão no SPF, pois as rebeliões são uma das 

principais consequências de crises agudas nos sistemas estaduais. Contudo, é importante que o 

deslocamento de presos em momentos de colapso siga a teleologia do sistema federal, 
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albergando não apenas qualquer preso envolvido na rebelião, mas tão somente aqueles que 

tenham tido posição de liderança ou função relevante50. 

Isso porque o SPF tem como escopo abrigar detentos com perfil de liderança, de 

forma que se torna extremamente indesejável incluir presos comuns, os quais terão contato na 

penitenciária federal com reclusos que exercem função relevante em organizações criminosas 

de todo o Brasil, facilitando o aliciamento de apenados para tais facções, bem como o seu 

crescimento na hierarquia interna. Apenas a título ilustrativo, vale lembrar que pelo menos 

metade dos presos não recebem visitas, conforme dado já citado anteriormente, de modo que a 

distância do seio familiar, em alguns casos, proporciona um terreno fértil para a aproximação 

de organizações criminosas que oferecem auxílio material para os familiares (passagens e 

hospedagem na sede do presídio, por exemplo) em troca de apoio à organização, conforme 

observado por Santos (2016, p. 314).  

A maior dificuldade no momento de uma rebelião é exatamente identificar 

elementos que caracterizem as lideranças do motim. Em tais ocasiões, normalmente o 

requerimento de inclusão é feito no atacado, abarcando dezenas de presos de uma só vez51, sem 

individualização mínima de conduta, o que torna extremamente difícil analisar se de fato o 

apenado tem ou não perfil de liderança. Assim, torna-se imprescindível que, em casos de 

transferências coletivas, em nome do princípio da individualização da pena, a decisão de 

inclusão deve apresentar os motivos da aceitação de cada interno individualmente52. 

A inclusão de um preso comum pode acarretar o efeito inverso ao fabricar uma 

potencial liderança, quando do retorno do interno para o estado de origem. É este exatamente 

um dos efeitos criminógenos verificados no SPF ao concentrar em um só local internos com 

perfil de liderança, que, apesar de estarem submetidos a um rígido controle de segurança, ainda 

mantém vínculos entre si, permitindo a fabricação de um ciclo de “ilegalidade fechada, separada 

e útil”, como se referiu Foucault (2014, p. 272) ao analisar o circuito da delinquência dentro 

das prisões.  

                                                 
50 ENUNCIADO Nº. 19 do Fórum Permanente do SPF – “Uma rebelião, por si só, não autoriza a transferência de 

todos os detentos envolvidos que não possuam perfil para o Presídio Federal.” (Editado no II Workshop do SPF) 
51 A título ilustrativo, pode-se citar casos recentes de transferências coletivas dos estados de Santa Catarina, com 

40 presos (disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-02-16/santa-catarina-transfere-40-
presos-para-presidios-federais-de-seguranca-maxima.html. Acesso em: 13 dez. 2018); Amazonas e Acre, com 
32 presos (disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/depen-transfere-32-presos-do-amazonas-e-do-acre-
para-prisoes-federais>. Acesso em: 13 dez. 2018); e Ceará (disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/em-meio-a-crise-presos-do-ceara-sao-transferidos-para-
presidio-federal.shtml>. Acesso em: 13 jan. 2019), com 20 presos. 

52 Nesse sentido, preceitua o “ENUNCIADO Nº 43 – Em casos de transferências coletivas, em nome do Princípio 
da Individualização da Pena, a decisão de inclusão deve apresentar os motivos da aceitação de cada interno”. 
(Editado no III Workshop do SPF). 
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Por mais contraditório que possa parecer, a remoção de presos para SPF no sentido 

de afastá-los de suas bases de influência cumpre importante papel para consolidá-los na função 

de liderança, funcionando como uma espécie de promoção na carreira criminal do preso, ainda 

que involuntária (SANTOS, 2016, p. 324). Salla (2006, p. 298) também percebe este fenômeno 

quando afirma que “a passagem de presos por estes estabelecimentos de regime severo os 

investe de maior respeito e prestígio junto à massa carcerária, empoderando ainda mais as 

lideranças do crime organizado”. 

A construção da imagem do chefe no interior de organizações criminosas se dá a 

partir da valorização de alguns atributos do indivíduo, especialmente aqueles ligados a um 

modelo de masculinidade desafiadora e negadora de qualquer poder ou autoridade, definida 

pela insubmissão às regras. Dessa forma, o indivíduo que é transferido para o SPF encarna a 

imagem exemplar da insubmissão às regras oficiais do Estado, o que lhe confere ainda mais 

legitimidade para ocupar a posição de líder de uma organização que se pauta justamente por 

esta oposição (DIAS, 2009, p. 135). 

 

2.4.2 Legitimados a requerer a inclusão no SPF 

 

O art. 5º da Lei nº. 11.671/08 define como legitimados para requerer a inclusão de 

presos no SPF a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. A autoridade 

administrativa, nesse caso, pode ser diretores de presídios, secretários do governo, delegados, 

governadores dentre outros (SANTOS, 2016, p. 317).   

Cabe destacar que Juízo da origem não tem legitimidade para deflagrar, de ofício, 

o incidente de transferência, devendo manter-se inerte até ser provocado. 

 

2.4.3 Competência para apreciação do pedido de inclusão 

 

O processo de transferência inicia-se com um requerimento de um dos legitimados 

perante o Juízo da Execução Penal ao qual o preso está vinculado, caso seja condenado 

definitivamente. No caso de preso provisório, o Juízo competente será aquele que decretou a 

prisão cautelar. É o chamado Juízo da origem, que pode ser estadual ou federal.  

Questão relevante e recorrente na prática é o caso de o preso ter condenação 

definitiva, cuja execução está em trâmite no Juízo da Execução Penal e possuir, igualmente, 

ações penais ainda em curso em Juízos diversos. Primeiramente, torna-se necessário aferir se já 

foi proferida sentença condenatória sem trânsito em julgado no Juízo no qual o réu é provisório. 
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Caso positivo, já foi expedida a guia de recolhimento provisória ao Juízo da Execução, nos 

termos do art. 8º da Resolução nº. 113/10 do Conselho Nacional de Justiça, de modo que caberá 

a esse receber o pedido de transferência ao SPF. 

Se o preso é definitivo, mas responde a outras ações penais nas quais pesa sobre ele 

prisão provisória, o Juízo competente para receber e apreciar o pedido de transferência ao SPF 

é igualmente o Juízo da Execução Penal ao qual está vinculado. Isso porque a transferência para 

o sistema federal importa em alteração da competência para a execução penal (art. 2º, Lei nº.  

11.671/08), configurando, portanto, causa legal de deslocamento de competência originária 

para a execução da pena. Assim, a transferência ao SPF faz com que o Juízo da Execução Penal 

transfira sua competência para o Juízo Federal. Por outro lado, nada ocorre em termos de 

deslocamento de competência no que se refere ao Juízo no qual o preso tem prisão provisória 

decretada, visto que continuará competente para apreciar a segregação cautelar e a ação penal. 

Consoante já decidiu o STJ, a prisão preventiva em local diverso do Juízo da Execução Penal 

não acarreta a alteração de competência para execução da pena53. É cabível, no entanto, que o 

Juízo que proferiu a decisão sobre a prisão provisória seja comunicado pelo Juízo da Execução 

Penal sobre a transferência ao SPF, em analogia ao art. 5º, §7º, da Lei nº.  11.671/08, que 

determina a comunicação à autoridade policial sobre a transferência do preso provisório54. 

 

2.4.4 Procedimento 

 

O pedido de inclusão no SPF constitui um incidente da execução penal, entendido 

este como um momento processual para a resolução de uma questão incidental do processo de 

execução da pena (PAVARINI; GIAMBERARDINO, 2011, p. 356).  

O incidente processual de transferência é iniciado a partir da apresentação do 

requerimento de um dos legitimados junto ao Juízo de origem, que deve estar instruído com os 

documentos previstos no art. 4º do Decreto nº. 6.899/09. Após, serão ouvidos, no prazo de 5 

dias, o Ministério Público, a defesa e o DEPEN. Poderá também ser ouvida a autoridade 

administrativa responsável pelo preso, caso esta não seja a requerente. O DEPEN deverá opinar 

sobre a pertinência da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento penal federal 

adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, inclusive sobre o histórico 

criminal do preso.  

                                                 
53 CC nº. 148.926/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2016. 
54 Art. 5º, [...] § 7º - A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a 

autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. 
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Ao final, caberá ao Juízo da origem decidir sobre a necessidade da inclusão do 

preso. Em caso de indeferimento, caberá agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, 

cuja legitimidade será do requerente da inclusão. Na hipótese de acolhimento do pedido de 

inclusão, o preso poderá igualmente interpor agravo em execução perante o tribunal ao qual o 

Juízo da origem estiver vinculado. Após, ainda no caso de deferimento da inclusão pelo Juízo 

da origem, com ou sem recurso de agravo, remeter-se-ão os autos do incidente ao Juízo Federal, 

que será aquele da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento 

penal federal indicado pelo DEPEN. 

Ao aportar no Juízo Federal, na hipótese de imprescindibilidade de diligências 

complementares, o magistrado poderá ouvir, no prazo de 5 dias, o Ministério Público Federal e 

a defesa, e, em seguida, decidir acerca da transferência no mesmo prazo, definindo o tempo de 

permanência do preso no SPF, limitado a 360 dias, que poderá ser renovado ao fim desse prazo, 

a pedido da autoridade que deu início ao pedido de inclusão. Admitido o preso, caberá ao Juízo 

da origem remeter os autos da execução penal do apenado ao Juízo Federal (BRASIL, 2008, 

art. 6º).  

Essa remessa muitas vezes demora meses, o que acarreta sérios prejuízos à defesa 

do preso, que fica impedida de ter acesso às informações da execução da pena, inviabilizando 

a elaboração de requerimentos sobre vários direitos do preso. Por esse motivo, foi formulado o 

Enunciado nº. 1 do Fórum Permanente do SPF, determinando que 

 

[...] a ausência de remessa, no prazo de trinta dias, pelo Juízo de origem, dos autos da 
execução penal, do prontuário, ou de qualquer outro documento necessário para a 
execução penal no Presídio Federal, ou para o procedimento de inclusão, autoriza a 
devolução do preso, mesmo após a decisão de inclusão.  

Se o preso for provisório, basta a remessa de carta precatória do Juízo de origem ao 

Juízo Federal, a fim de que este fiscalize o cumprimento da prisão, consoante dispõe o art. 7º 

da Lei nº. 11.671/08. 

Se o Juízo Federal indeferir o pedido de inclusão, o Juízo da origem poderá suscitar 

conflito de competência perante o tribunal competente, que deverá apreciá-lo em caráter 

prioritário (BRASIL, 2008, art. 9º). Normalmente, o conflito será decidido pelo STJ, dado que 

envolve, na maioria dos casos, juízes vinculados a tribunais diferentes, seguindo-se, portanto, 

a regra do art. 105, I, d da Constituição Federal55. 

                                                 
55 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 
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No caso de deferimento da inclusão pelo Juízo Federal, é cabível a interposição de 

recurso de agravo em execução perante o Tribunal Regional Federal ao qual o magistrado 

estiver vinculado. 

Percebe-se na análise da dinâmica da inclusão no SPF que a legislação exige um 

duplo juízo de admissibilidade, configurando uma garantia processual do preso dentro do 

microssistema processual do SPF, na medida em que a intenção da lei é tornar mais criterioso 

o deslocamento de apenados para o regime do SPF ao submeter o caso a dois juízes, visando 

atingir, nesse sentido, o seu predicado de excepcionalidade56. 

 

2.4.5 Inclusão emergencial 

 

Já se pontuou que o SPF é utilizado muitas vezes como instrumento de contenção 

de crises nos sistemas de segurança e penitenciários estaduais. Quando eclode uma crise em 

algum estado da federação, exige-se que as transferências de presos ao SPF sejam realizadas de 

forma rápida, a fim de atingir sua utilidade e finalidade, a exemplo da situação em que há a 

iminência de uma rebelião57. É nesse sentido que o art. 5º, §6º da Lei nº. 11.671/08 previu a 

possibilidade da inclusão emergencial, dispondo que havendo extrema necessidade, o juiz 

federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir 

pela manutenção ou pela revogação da medida adotada. 

A extrema necessidade exigida não pode derivar exclusivamente da ausência de 

gestão administrativa, de defeitos estruturais, de superlotação ou ainda de problemas do sistema 

penitenciário local, conforme o Enunciado 38 do Fórum Permanente do SPF58. Nesse sentido, 

já decidiu a Segunda Turma do STF no HC nº. 149.734/RJ, que trata do caso do ex-governador 

do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cuja transferência para o SPF foi determinada pelo juiz federal 

                                                 
[...] 
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 

56 Nesse sentido, os enunciados 35 e 45 reforçam a necessidade de observância do duplo juízo de admissibilidade. 
ENUNCIADO Nº 35 – A inclusão ou prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal depende de 
decisão fundamentada tanto do juiz de origem quanto do juiz federal corregedor do presídio sobre a 
imprescindibilidade da medida. Desse modo, não é possível a análise do pleito pelo juiz federal corregedor 
quando o juiz de origem entender pelo indeferimento. (Editado no III Workshop do SPF). 
ENUNCIADO Nº 45 – Mesmo na inclusão emergencial, a admissibilidade do preso no sistema penitenciário 
federal exige prévia decisão do juízo de origem. (Editado no IV Workshop do SPF). 

57 ENUNCIADO Nº 36 – A iminência de rebelião se enquadra no conceito de extrema necessidade previsto no § 
6º do art. 5º, da Lei nº. 11.671/2008. (Editado no III Workshop do SPF). 

58 ENUNCIADO Nº 38 – A extrema necessidade, exigida no art. 5º, § 6º, da Lei 11.671/2008, não pode derivar 
exclusivamente da ausência de gestão administrativa, de defeitos estruturais, de superlotação ou ainda de 
problemas do Sistema Penitenciário Estadual. (Editado no III Workshop do SPF). 
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Marcelo Bretas sob o fundamento de que o réu teria tratamento privilegiado no sistema 

carcerário local59. Decidiu o colegiado que, apesar da gravidade de eventual privilégio do réu 

no sistema penitenciário estadual, não pode o problema ser equacionado com a utilização do 

SPF, reservado a casos excepcionais, nos quais inexiste outra medida capaz de atender o 

interesse da segurança pública. 

A inclusão emergencial é detalhada no art. 9º do Decreto nº. 6.877/09, segundo o 

qual deve ser requerida diretamente ao Juízo de origem, instruída com elementos que 

demonstrem a situação de extrema necessidade. Sem necessidade de intimar a defesa ou o 

Ministério Público, e concordando com a urgência e o mérito do pleito, o Juízo da origem 

remeterá o requerimento ao Juízo Federal competente, que decidirá se o preso se encontra 

incurso em alguma das hipóteses para a inclusão e se há extrema necessidade. 

Após a transferência emergencial do preso para o SPF, o Juízo de origem realizará 

a devida instrução do incidente, remetendo ao Juízo Federal os documentos elencados no art. 

4º do Decreto nº. 6.877/09, bem como as manifestações do Ministério Público e da defesa para 

a análise da inclusão definitiva do preso no sistema. Caso não haja a remessa da documentação 

prevista no decreto, é possível a devolução do preso ao estado de origem, conforme já decidiu 

o STJ60. 

 

2.4.6 Renovação da permanência no SPF 

 

Encerrado o prazo inicialmente fixado na decisão que incluiu o preso no SPF, 

disciplina o art. 10, §1º, que poderá o Juízo de origem renovar motivadamente o pedido, 

pleiteando a permanência do apenado no sistema federal por novo prazo de até 360 dias. Apesar 

de o dispositivo referir-se a requerimento do Juízo de origem, este não pode pleitear a renovação 

de ofício, dado que não possui legitimidade para fazê-lo, conforme destacado anteriormente no 

item 2.3.2, devendo ser provocado pela autoridade administrativa, pelo Ministério Público ou 

pelo próprio preso. 

                                                 
59 Além desse fundamento, o magistrado sustentou que caberia a transferência em razão de o réu ter feito menção 

ao ramo de atividade comercial desenvolvida pela família do juiz Bretas no ramo de bijuterias. Segundo o juiz, 
isso importaria em ameaça velada ao exercício da jurisdição. 

60 STJ - CC: 150573, AC: 2017/0000885-2, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 23/08/2017, 
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2017. 
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Caso não haja pedido de renovação após esgotado o prazo de permanência do preso 

no SPF, o Juízo Federal poderá devolvê-lo ao estado de origem, obrigando o Juízo de origem a 

recebê-lo no estabelecimento penal sob sua jurisdição (BRASIL, 2008, art. 10, §2º)61. 

Na hipótese de haver pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento 

federal em que estiver, aguardará que o Juízo Federal profira decisão (BRASIL, 2008, art. 10, 

§3º). Caso o pedido de renovação seja negado pelo Juízo Federal, poderá o Juízo da origem 

suscitar conflito de competência, ocasião em que o detento deverá aguardar o julgamento no 

estabelecimento prisional federal (BRASIL, 2008, art. 10, §6º).  

Segundo Rodrigo Roig (2017, p. 267), ambas as previsões padecem de 

inconstitucionalidade, pois ferem o princípio da presunção de inocência, além de indevidamente 

transferir ao preso o ônus pela possível morosidade judicial, em afronta à sua liberdade. De 

fato, verifica-se grande demora nos julgamentos dos conflitos de competência no STJ62, não 

obstante a garantia legal da prioridade de julgamento. Diante desse cenário, não é raro o tribunal 

superior julgar casos que estão na iminência de esgotar o novo prazo de permanência. 

                                                 
61 ENUNCIADO Nº 8 – Decorrido o prazo de dez dias sem pedido de renovação de permanência, o preso pode ser 

devolvido, independentemente de qualquer outra providência tomada pelo juízo. (Editado no I Workshop do 
SPF, com redação alterada no III Workshop do SPF) 

62 A título ilustrativo, veja-se o caso do Conflito de Competência nº. 120.392/RJ, suscitado pelo Juízo de Execução 
Penal do Rio de Janeiro perante o STJ, em 12/12/2011, e julgado quase cinco anos depois, em 27/10/2015, após 
pedido de informações pelo Ministro Edson Fachin, no bojo de Habeas Corpus nº. 129.509/RJ, ajuizado pela 
defesa do preso no STF contra a demora no julgamento. 
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3 EXECUÇÃO PENAL E PROTEÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS E DAS 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PRESO 

 

A obsessão securitária, direcionando as políticas criminais para um maior rigor em 

relação às penas e à maior intolerância com o criminoso, tem sido um traço marcante da 

sociedade pós-moderna (BAUMAN, 2000, p. 205). Esse movimento em torno do aumento do 

punitivismo estatal não passa imune frente ao agir do Poder Judiciário enquanto instituição 

constitucionalmente responsável pela proteção dos direitos e das garantias das pessoas que 

cumprem pena privativa de liberdade. 

O debate doutrinário da proteção dos direitos e das garantias dos presos encontra-

se ancorado em torno dos modelos de execução penal (administrativista, misto e jurisdicional), 

bem como sobre os sistemas processuais (inquisitório e acusatório). A diferença essencial entre 

eles centra-se no espaço destinado à jurisdição na execução da pena, a partir da relação jurídico-

penitenciária e com os direitos dos presos (CARVALHO, 2002, p. 168). 

 

3.1 Proteção judicial dos direitos fundamentais e sistemas de execução da pena 

 

Direitos fundamentais do preso nem sempre foi um tema possível de ser tratado em 

estudos acadêmicos, dados os diferentes enfoques acerca da figura do encarcerado. A própria 

definição de disciplina tende a se distanciar do conceito de proteção jurídica e de poder 

jurisdicional. Essa compreensão histórica encontra-se muito bem assentada no alerta de 

Foucault (2014, p. 302) ao afirmar que “a prisão não é filha das leis nem dos códigos, nem do 

aparelho judiciário [...] o que preside a todos esses mecanismos não é o funcionamento unitário 

de um aparelho ou de uma instituição, mas a necessidade de um combate e as regras de uma 

estratégia”. 

O discurso etiológico sedimentou a ideia de que o preso é um mero objeto da 

Administração carcerária, retirando qualquer possibilidade de fruição de direitos, submetendo-

o ao arbítrio do administrador. Apesar de a atitude da sociedade e das instituições estatais 

perante os indivíduos que se encontram presos ter sofrido profundas mudanças durante os três 

últimos séculos, sem embargo da heterogeneidade e da variedade de realidades sociais, não é 

difícil perceber uma mal disfarçada surpresa generalizada quando se trata do tema proteção dos 
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direitos das pessoas em cumprimento de pena restritiva de liberdade63 (RODRIGUES, 2000,   

p. 163). 

Apesar da difusão de posições que passaram a tratar o preso como sujeito de direito, 

nunca foi abandonada por completo a ideia de que estas pessoas devem submeter-se a um nível 

de sofrimento destacadamente superior às pessoas livres, para além da aflição inerente à perda 

da liberdade, seja por motivos de retribuição da pena ou de prevenção. Essa ideia, de acordo 

com Rodrigo Roig (2017, p. 51), encontra-se consubstanciada no princípio do less eligibility, 

oriundo do direito anglo-saxão, segundo o qual as condições de trabalho nas casas de correção 

(Workhouses) não podiam ser tão atrativas quando comparadas ao pior emprego fora desses 

recintos. Tal princípio visava, sobretudo, evitar que as pessoas se indignassem com as condições 

dos trabalhadores livres e pobres, reivindicando melhores condições laborais, dentro do 

contexto da Revolução Industrial. Essa máxima foi deturpada ao longo do tempo, a fim de 

justificar e legitimar o discurso punitivista no sentido de que o tratamento das pessoas reclusas 

deve ser necessariamente pior do que as condições de vida da classe trabalhadora. 

O less eligibility ainda povoa atualmente o imaginário popular e norteia 

veladamente as discussões político-criminais, tornando o campo dos direitos dos presos uma 

construção histórica e jurídica com uma marca contramajoritária.  

 

3.1.1 A visão de prevalência da administração 

 

A concepção administrativista da execução da pena ampara-se na tradicional 

separação dos poderes, originada na hands off doctrine nos Estados Unidos e na teoria da 

supremacia especial de origem alemã, limitando a atividade do Poder Judiciário ao processo de 

conhecimento na formação da culpa, encerrado na sentença condenatória, cabendo a partir daí 

à administração pública a execução do julgado. Nesse sentido, o cumprimento da pena se daria 

por meio de uma relação exclusiva de direito administrativo, na qual o Poder Executivo tem 

autonomia para ditar as regras através de normas penitenciárias, mediante um Juízo 

discricionário de oportunidade e conveniência, sem interferência judicial. O apenado é tratado, 

portanto, como um objeto à disposição da administração penitenciária e não como um sujeito 

de direitos, pois se encontra alheio a um sistema de garantias legais (CASTILHO, 1988, p. 40). 

                                                 
63 Muitas vezes essa surpresa sequer é disfarçada, a exemplo da repulsa contemporânea presente no senso comum 

sobre as representações sociais a respeito do benefício previdenciário do auxílio-reclusão, amparadas em 
desinformação, preconceitos e interesses eleitorais, conforme destacado no estudo de Chies e Passos (2015). 
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Baseada na ideologia da inferioridade cívica das pessoas presas e na relativização 

do princípio da legalidade, nos fins do século XIX e início do século XX, surgiram as chamadas 

teorias das relações especiais de sujeição, extraídas, sobretudo, da dogmática vinculada ao 

direito administrativo64, segundo as quais havia uma relação de dependência jurídica entre os 

súditos e o Estado, em virtude da prossecução de um fim determinado pela Administração 

(RODRIGUES, 2000, p. 40). 

Nos Estados Unidos, até a década de 70, vigorava amplamente o regime legal de 

sentença indeterminada, cabendo às autoridades administrativas (Adult Authority) a delimitação 

do tempo de cumprimento da pena. A situação podia ser qualificada de profundamente ofensiva 

aos direitos civis dos presos, mas tribunais adotavam tradicionalmente uma política de não 

interferência na administração penitenciária, denominada hands off doctrine (doutrina de não 

participação), excluindo-a por completo do controle jurisdicional. Por habeas corpus, o preso 

só podia discutir a legalidade da pena de prisão, nunca as condições e as deficiências do 

encarceramento, configurando o encarceramento uma morte civil, na qual o detento não poderia 

levar a Juízo a defesa dos seus direitos constitucionais (CASTILHO, 1988, p. 40). 

A luta em favor dos direitos civis nos anos 60 incluía, no âmbito da execução penal, 

o fim das arbitrariedades e o direito ao castigo justo e civilizado (the right of punishiment). O 

resultado da reação popular foi a radical mudança de atitude de juízes e Tribunais, que passaram 

a exigir das autoridades prisões mais decentes e humanas, inclusive impondo multas elevadas 

para caso de descumprimento (GOMES, 1994). 

O caso Coffin vs. Reichard (julgado em 1944, nos EUA, pelo Circuit Court of 

Appeals – Sixth Circuit) foi tido como paradigmático para a superação do hands off doctrine, 

permitindo ao preso a utilização de habeas corpus para recorrer ao Judiciário, sob a alegação 

de ter sofrido danos corporais e ferimentos, atos cruéis e indignidades por guardas e outros 

presidiários no local de sua prisão, no Hospital do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos 

em Lexington, Kentucky (ROIG, 2017, p. 55). 

No Brasil, a índole administrativa da execução da pena estabeleceu-se também a 

partir da atomização do direito penitenciário, destinado a tratar a relação jurídica entre o preso 

e a administração após a sentença condenatória, ato jurisdicional que encerraria o papel do 

Judiciário. A execução penal, portanto, não pertenceria ao campo do direito processual penal, 

que estaria concluído após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esta foi a concepção 

dominante até a reforma de 1984, com o advento da LEP. 

                                                 
64 Outros rótulos foram dados a esse conjunto de teorias, a exemplo de teorias das relações especiais de sujeição, 

das relações de sujeição especial ou das relações especiais de poder (ROIG, 2017, p. 52). 
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Segundo essa tradição, o direito penitenciário seria autônomo, diverso do direito 

penal e processual penal, traduzindo o conjunto de normas que regulamentam a organização 

carcerária doméstica, sendo direcionado essencialmente para o estabelecimento de regras 

disciplinares capazes de ordenar a vida do preso durante o cumprimento da pena. A disciplina 

penitenciária era regida, portanto, por atos administrativos, formulados a critério do 

administrador, de modo que não se podia falar em estatuto de direitos dos presos, dada a 

inexistência de uma regulamentação constitucional ou legal que tornassem cogentes regras 

garantidoras (CARVALHO, 2002, p. 168).  

Desde meados do século XIX, o Brasil experimentou uma profusão de normas 

regulamentares penitenciárias, mas sem nenhuma delas seguir uma diretriz geral, de modo que 

muitas normativas inclusive colidiam entre si. Ao longo do século XX, vários projetos e 

anteprojetos de Código Penitenciário foram elaborados por criminólogos diversos, como 

Cândido Mendes, Lemos Brito, Heitor Carrilho, Oscar Steverson, Roberto Lyra e Benjamim 

Moraes Filho, mas nenhum desses projetos efetivamente foi transformado em norma jurídica e, 

portanto, nunca entraram em prática (ROIG, 2013, p. 103). 

 

3.1.2 Do (inexistente) sistema misto 

 

A experiência histórica demonstrou que uma concepção puramente administrativa 

da pena enseja o arbítrio, traço marcante de instituições totais. A busca por uma maior 

humanização do cárcere fez com que se concedesse ao preso alguns direitos, especialmente a 

partir do desenvolvimento de sistemas progressivos de cumprimento da pena, consistentes em 

fases ou etapas “através das quais o condenado, que era avaliado quanto ao comportamento e 

ao trabalho, era conduzido paulatinamente à liberdade” (LEAL, 2010, p. 76). 

Assim, a concepção da execução como um procedimento puramente administrativo 

acabava por se chocar com a necessidade de atuação judicial nos incidentes da execução, 

destinados, por exemplo, à concessão de benefícios legais, a exemplo da progressão de regime 

e do livramento condicional. Tais diretrizes geraram dogmaticamente uma concepção híbrida, 

sustentando-se uma natureza tanto administrativa quanto jurisdicional. Portanto, os atos da 

execução continuariam a cargo da administração penitenciária, reservando-se um espaço 

delimitado para a atuação do Judiciário tão somente naqueles incidentes com reserva legal 

(CARVALHO, 2002, p. 167). 

A partir dessa concepção, a execução da pena teria uma natureza complexa, 

exigindo atos jurisdicionais e administrativos, pressupondo um processo administrativo de 
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execução dentro do qual haveria procedimentos incidentais jurisdicionalizados. Esse 

pensamento prevaleceu logo após a edição da LEP, em 1984, quando muitos autores insistiram 

na defesa de que a modelagem legal seria mista, a exemplo de Ada Pellegrini Grinover (1987, 

p. 7), para quem a atividade de execução da pena se desenvolve, de forma entrosada, nos planos 

jurisdicionais e administrativo, participando os Poderes Judiciário e Executivo. 

A tentativa de formular uma teoria mista nada mais foi do que uma forma de 

expressar o estranhamento provisório da doutrina frente à jurisdicionalização da execução após 

a LEP. A tradição do modelo administrativista e a ausência de uma lei capaz de prever o estatuto 

jurídico do preso provocaram grande dificuldade para os juristas aceitarem e compreenderem o 

alcance da jurisdicionalização da execução penal, subsistindo grandes perplexidades acerca do 

que se deveria entender pelo termo, provocando debates infrutíferos e sem qualquer reflexo 

prático, a exemplo da utilização de expressões como atividade administrativa do juiz, atividade 

lato sensu judiciária, atividade quase-jurisdicional, atividade parajudiciária (CASTILHO, 1988, 

p. 41).  

Não se torna crível um sistema misto, pois as características dos sistemas, como as 

dos paradigmas e as dos tipos ideais, são a sua identificação com princípios unificadores. Deles 

apenas se aproximam tendências opostas, mas sem a fusão sistemática ou paradigmática. Isso 

não impede que tenhamos notas de um sistema no interior de outro que se contrapõem, mas 

estas não descaracterizam a matriz original do modelo (LOPES JR., 2007, p. 374). 

A busca de resolução do problema pelo rótulo de teoria mista demonstra muito mais 

um sintoma de sincretismo metodológico, ao tentar conciliar teorias inconciliáveis, disfunção 

marcante da dogmática nacional.  Na tentativa de superar meros rótulos, o mais importante é a 

compreensão do novo enfoque assentado na mudança legislativa, passando a exigir respeito aos 

direitos e à personalidade das pessoas privadas de liberdade, constituindo a atividade 

jurisdicional uma via de proteção para alcançar este fim (CASTILHO, 1988, p. 41). 

 

3.1.3 Da necessidade de controle judicial na execução penal 

 

Não obstante a Lei de Execução Penal (LEP) tenha iniciado um processo de 

jurisdicionalização, a partir de 1984, criando instrumentos para a tutela dos direitos e garantias 

do apenado. O fato é que essa responsabilidade pelo controle de eventuais arbítrios e excessos 

em face dos direitos dos presos pelas autoridades administrativas vem sendo atenuada pelo 

Judiciário sob o argumento da necessidade de manutenção da ordem, materializada pelo 

conjunto de signos da disciplina e da segurança (CARVALHO, 2002, p. 155). 
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A concepção mista predominou logo após a promulgação da LEP, a partir de 

quando se buscou jurisdicionalizar a execução da pena no Brasil, proporcionando ao apenado 

a garantia mínima de seus direitos, não apenas restringidos a benefícios legais referentes à 

progressão da pena, mas dando uma conotação muito mais ampla, desenvolvendo a ideia de 

que, mesmo na fase executiva, o indivíduo permanece gozando de dignidade humana, dispondo 

de um estatuto legal capaz de ser tutelado pelo Poder Judiciário, que ganha uma posição de 

garantidor na busca dessa teleologia (WUNDERLICH, 2006, p. 349). Cabe ao Juízo da 

Execução, portanto, não apenas intervir nos incidentes, mas zelar integralmente pelo correto 

cumprimento da pena (BRASIL, 1984, art. 66, VI), inclusive mediante inspeção aos 

estabelecimentos penais, tomando todas as providências para o adequado funcionamento e 

promovendo a apuração de responsabilidade (BRASIL, 1984, art. 66, VII). 

Esse processo de jurisdicionalização foi fortalecido e intensificado com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, dispondo amplamente sobre vários direitos e 

garantias exigíveis pelo apenado, como a intrascendência da pena; a sua individualização; a 

inafastabilidade da jurisdição; a vedação de penas cruéis, desumanas ou degradantes; o direito 

de cumprir a pena em estabelecimentos distintos, conforme a natureza do delito; a idade e o 

sexo do apenado; o respeito à integridade física e moral, dentre outros. 

Após a Constituição, o debate em torno da natureza da execução levou à 

reafirmação da jurisdicionalização quando da implementação das Regras Mínimas para o 

Tratamento do Preso no Brasil, em 1994, formulada através da Resolução nº. 14 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, cujo art. 21 prevê que “o preso terá sempre a 

oportunidade de apresentar pedidos ou formular queixas ao diretor do estabelecimento, à 

autoridade judiciária ou outra competente”. 

Atualmente, a posição majoritária é no sentido de que a execução da pena tem 

natureza jurisdicional. O reconhecimento do espaço da execução como jurisdicionalizado 

significa, sobretudo, a extensão do princípio da legalidade à execução da pena, reduzindo o 

espaço do não direito, próprio do sistema penitenciário, conforme reconhecido na própria 

Exposição de Motivos da LEP: “o princípio da legalidade domina o corpo e o espírito do 

Projeto, de forma a impedir que o excesso ou o desvio da execução comprometem a dignidade 

e a humanidade do Direito Penal”. Falar em direitos e garantias dos presos implica, portanto, 

no estabelecimento de limites mais concretos, pelo Poder Judiciário, aos espaços de 

discricionariedade que perpassam a execução da pena (PAVARINI; GIAMBERARDINO, 

2011, p. 234). 
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Torna-se essencial verificar se a atividade jurisdicional vem exercendo a contento 

essa nobre função de salvaguarda dos direitos e as garantias fundamentais dos presos. Nesse 

sentido, Salo de Carvalho (2007, p. 175) chama a atenção para a responsabilidade do Judiciário 

na execução da pena, sustentando que há no senso comum uma falácia no sentido de que a 

problemática carcerária reside exclusivamente na incapacidade do Poder Executivo em 

assegurar infraestrutura material para adimplemento dos direitos prestacionais aos apenados 

(estatuto positivo do preso), impossibilitando a implementação efetiva das garantias legais 

asseguradas aos presos.   

Ninguém duvida dessa carência material do sistema carcerário, tornando trivial a 

necessidade de que a administração disponibilize recursos para materializar os preceitos 

estabelecidos para a boa condição penitenciária, a qual Foucault (2014, p. 264) resume 

ironicamente em sete máximas, conhecidas há mais de 150 anos65. Contudo, resumir a 

problemática prisional a uma omissão do Poder Executivo é um recurso muitas vezes utilizado 

como forma de eximir a responsabilidade do Poder Judiciário, conclui Salo de Carvalho (2007, 

p. 174).  

Nesse aspecto, a jurisdicionalização da execução pode ser avaliada através de duas 

óticas: quantitativa e qualitativa. 

A primeira traduz a efetiva atuação do Poder Judiciário nas causas envolvendo a 

execução da pena, verificando, dentre outros fatores, se o acesso à Justiça tem sido assegurado 

com facilidade pelos presos, se os Tribunais têm se deparado com questões envolvendo a 

execução da pena, se os instrumentos processuais são suficientes para a tutela dos direitos, se 

há juízes e servidores suficientes para atender à demanda carcerária, se há um sistema 

informático eficiente nas varas de execução penal capaz de facilitar o acesso à informação sobre 

processos e incidentes, se há Defensoria Pública instalada e equipada para atender os apenados, 

e se o juiz tem visitado o estabelecimento prisional para conferir as suas condições e o 

tratamento destinado (PAVARINI; GIAMBERARDINO, 2011, p. 352). 

De outro modo, a ótica qualitativa trata do conteúdo produzido pelo Poder 

Judiciário através das suas decisões, ainda fortemente marcadas pelo princípio inquisitivo, em 

descompasso com uma modelagem acusatória, calcada na instrumentalidade garantista, 

                                                 
65 A observação do autor frânces é no sentido de que a condição degradante das penitenciárias é algo conhecido e 

reconhecido há décadas, sendo que a resolução dos problemas físicos do cárcere não são de difícil acesso, de 
modo que as máximas da boa condição penitenciária podem ser resumidas através dos princípios da correção, 
da classificação, da modulação das penas, do trabalho como obrigação e direito, da educação penitenciária, do 
controle técnico da detenção e das instituições anexas (acompanhamento do egresso). 
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caminho traçado pelo programa constitucional para otimizar-se a ampla defesa e o contraditório 

(CARVALHO, 2002, p. 175). 

No presente trabalho, a jurisdicionalização é apreciada especificamente quanto ao 

SPF, utilizando-se sobretudo do aspecto qualitativo, referente à postura do Poder Judiciário 

frente às violações aos direitos e às garantias constitucionais dos presos, o que será aferido 

especialmente com a análise dos principais temas da jurisprudência do STF e do STJ sobre a 

execução penal federal. 

 

3.2 A construção do sistema acusatório na execução penal 

 

Definido o papel fundante da jurisdição na execução penal, torna-se necessário 

agora perquirir sobre como se dará a atividade jurisdicional, que pode estar pautada no modelo 

inquisitivo ou acusatório. Como bem destacado por Aury Lopes Jr. (2007, p. 372), sem 

desprezar as disfunções da fase de conhecimento inaugurada com a ação penal, é inegável que 

os problemas mais marcantes do processo penal brasileiro se encontram nos seus dois extremos: 

na fase preliminar de investigação e na etapa executória da pena. Nesses dois momentos, 

localizam-se um manancial de arbitrariedades e desrespeitos aos direitos e às garantias 

fundamentais estabelecidas na Constituição, a exemplo da epidemia de prisões cautelares, as 

quais se iniciam quase sempre na fase investigativa, e da reconhecida mora judicial na 

concessão dos direitos aos presos, apenas para ilustrar. Tornar-se relevante observar que é 

exatamente na fase investigativa e na fase executória que se verificam o maior conjunto de 

práticas inquisitoriais, marcadas pela redução do alcance da ampla defesa e do contraditório. 

No processo penal, historicamente existiram dois sistemas ou modelos: acusatório 

e inquisitório. Apesar de parte da doutrina indicar uma terceira via, nomeado de sistema misto, 

este, por sua vez, não subsiste na medida em que a ideia de modelos trata de tipos ideais, 

inexistindo na prática sistema acusatória ou inquisitória puras. Quando se analisa a legislação, 

o que se observa é ora uma prevalência de um processo acusatório, ora a apresentação de 

maiores características inquisitoriais (COUTINHO, 2009, p. 103). 

A Constituição de 1988, além de ratificar a jurisdicionalização da execução penal 

no Brasil, inaugurou um modelo acusatório para o processo penal pátrio. Jurisdicionalizar a 

execução traduz um campo mais amplo de atuação do Judiciário no cumprimento da pena. 

Contudo, esse processo não necessariamente implica a conformação de um sistema acusatório, 

pois, nada impede que se verifique uma atividade processual, que ocorra frente a um juiz 



54 
 

imparcial e com as demais garantias inerentes à magistratura e, ao mesmo tempo, de natureza 

inquisitiva (LOPES JR., 2007, p. 372).  

Dentre os traços do sistema acusatório, podemos destacar que o processo deve ser 

público. Nesse contexto, o magistrado deve ser imparcial e equidistante das partes; a gestão da 

prova deve estar a cargo das partes; a atividades de julgar e acusar deverão estar encarregadas 

a pessoas distintas; e o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em todas as etapas 

processuais. A investigação sigilosa e a quebra de imparcialidade do juiz, sobretudo a partir da 

assunção da dupla função de acusar e julgar, são os principais traços do sistema inquisitório. 

Um sistema acusatório é tendenciosamente democrático, enquanto um sistema inquisitório é 

dado a práticas punitivas autoritárias. 

Uma análise apressada da execução penal pode subtrair a sua estrutura dialética, o 

que somente seria possível dentro de um modelo administrativista, no qual o preso é tido como 

mero objeto. A dialética processual está presente quando se verificam interesses diversos em 

disputa. Dentro de uma concepção administrativista da execução inexiste direito do preso, 

cabendo a este apenas seguir a disciplina vigorante no sistema carcerário. O único interesse 

existente é o do Estado em fazer cumprir o édito condenatório. No modelo jurisdicionalizado, 

o apenado dispõe de um estatuto positivo, podendo exigir judicialmente seus direitos. Decerto 

que a estrutura da execução está muito distante da dialética da fase de conhecimento da ação 

penal, na qual se mostra mais latente os interesses processuais das partes e a amplitude conferida 

à acusação e à defesa na formação da culpa. No entanto, após a formação do título executivo, 

consistente na sentença condenatória, apesar de sumir a acusação em sentido estrito, surge o 

interesse estatal em infligir a pena. 

Nessa perspectiva, considerando que existem uma série de incidentes que precisam 

ser resolvidos no curso do cumprimento da pena e que há limites da sentença a serem 

respeitados, fica evidente a existência do caráter dialético do processo executivo. A existência 

de interesses conflitantes exige a divisão de funções delimitadas para os órgãos da execução 

penal, surgindo a importância da existência do Ministério Público como forma de afastar do 

magistrado qualquer função de representatividade quanto ao direito estatal de punir. Ao juiz 

cabe ser o garantidor imparcial da eficácia do sistema jurídico e do regime de direitos do preso. 

É nesse sentido que a separação entre as funções de acusar, julgar e defender é traço marcante 

do sistema acusatório, sem a qual o preso se transforma em mero objeto e a execução da pena 

um ritual de expiação da culpa (BADARÓ, 2017, p. 99). 

Sobre a separação de funções no processo, Geraldo Prado (2007, p. 408) destaca 

que a execução da pena já nasce com um vício originário inquisitivo, ao prever a LEP que a 
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execução da pena se inaugura por iniciativa do juiz. O autor também lembra que um dos 

pressupostos do sistema acusatório é a separação de funções de acusar, defender e julgar em 

agentes diversos. Assim, o impulso processual deve ser uma atividade restrita às partes, 

resguardando o juiz como terceiro imparcial, posto que a iniciativa e a gestão da prova e do 

processo na mão das partes é uma das condições essenciais para a integridade do sistema 

acusatório. No caso do início da execução, esta deveria ser uma atividade restrita ao Ministério 

Público, que teria o encargo de requerê-la ao juiz da execução penal. 

Normalmente, a crítica que mais tem sido feita em relação ao sistema acusatório é 

a exigência de inércia do juiz, pressuposto para a garantia de sua imparcialidade a partir da 

divisão de funções processuais. Isto porque acarreta a resignação do juiz com uma atividade 

defeituosa e incompleta das partes. Este é o argumento histórico para justificar o poder de agir 

do ofício de juiz, inclusive para produzir provas (LOPES JR., 2017, p. 145). No que se refere à 

execução penal, utilizando o exemplo acima, a problemática giraria em torno da situação de o 

Ministério Público omitir-se em requerer o início da execução da pena. O que o magistrado 

poderia fazer? Manter-se inerte e ignorar a sentença condenatória? Tal situação certamente 

geraria problemas práticos que mereceriam respostas dentro do próprio marco do sistema 

acusatório, sob pena de enfraquecer a sua defesa. 

Veja-se a situação, por exemplo, de um réu preso preventivamente que restou 

condenado e interpôs apelação. Nesse caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos 

do art. 8º da Resolução nº. 113/10, determina que o Juízo da Condenação emita a guia de 

recolhimento provisória ao juiz da execução penal, de modo a ser acompanhada a custódia do 

preso, inclusive com eventual concessão de benefícios cabíveis, ainda que seja considerado 

preso provisório, visto que, mesmo não condenado definitivamente, poderá gozar de 

progressão, por exemplo. A atuação do magistrado ao expedir a guia de execução provisória 

ocorre em benefício do preso, a fim de que fique submetido a um Juízo capaz de decidir sobre 

incidentes executórios. Caso seja feita uma leitura estrita do sistema acusatório, não poderia o 

magistrado agir de ofício na expedição da guia de recolhimento, devendo aguardar 

requerimento do Ministério Público a respeito. Caso o parquet se omita? Deverá o juiz 

continuar inerte em respeito ao sistema acusatório? 

Esse tipo de situação é comum no sistema penitenciário brasileiro, visto que o 

magistrado muitas vezes acaba adotando uma atuação mais proativa em busca de garantir o 

direito do recluso, dada a precariedade da defesa e as omissões do Ministério Público. Contudo, 

este tipo de atuação ativa do magistrado não viola o sistema acusatório, tratando-se de uma falsa 

dicotomia. Inicialmente, vale destacar que cabe ao Estado dispor de um serviço de defesa 
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pública capaz de fazer frente à enorme necessidade dos milhares de presos abandonados nos 

presídios brasileiros, através da estruturação suficiente da Defensoria Pública, evitando a 

necessidade de o juiz ter que suprir essa lacuna através de uma atuação de ofício, a fim de 

resguardar o direito do apenado. Na sua falta, a atuação ativa do magistrado direcionada a dar 

plena efetividade ao sistema de garantias instituído pela LEP e pela Constituição é plenamente 

tolerada dentro do sistema acusatório. Eventual quebra de igualdade entre as partes por uma 

atuação de ofício do juiz que busque assegurar uma instrumentalidade garantista é plenamente 

justificada pela Teoria da Quebra Positiva da Igualdade Jurídica, de forma que o sistema 

acusatório admite uma atuação ativa do juiz em defesa do hipossuficiente, ou seja, do apenado, 

mas jamais em detrimento dele para suprir lacunas da atuação acusativa do Ministério Público 

(LOPES JR., 2007, p. 383). 

Esse raciocínio pode ser aplicado não apenas no início da execução, como em todo 

o transcurso do cumprimento da pena. Em síntese, para configurar um sistema acusatório, deve 

o processo de execução da pena respeitar o contraditório, a ampla defesa, a publicidade como 

regra, o tratamento igualitário entre as partes, o direito de impugnação das decisões e a clara 

distinção entre as atividades de acusar e julgar. Quanto a esta última característica, deve o juiz 

adotar uma posição a priori de inércia, não podendo suprir eventuais lacunas decorrentes de 

atuação defeituosa do Ministério Público, sem prejuízo de agir de ofício para resguardar os 

direitos e as garantias dos presos, dada a qualidade garantista da qual deve revestir-se a 

atividade jurisdicional. 

No sistema acusatório, a separação de funções torna o processo um duelo das partes, 

as quais estão nos extremos da relação processual, deslocando o magistrado para o centro como 

figura imparcial. Um sistema calcado na oposição entre acusação e defesa, ambas com direitos, 

deveres, ônus e faculdades, só se desenvolve regularmente em um processo de partes, focado 

nas relações recíprocas que se estabelecem. Exsurge daí a necessidade de o processo ser uma 

arena de respeito às “regras do jogo”, de tratamento equânime e de contraditório. 

 

 

3.3 A instrumentalidade garantista na execução penal como limitação do poder de punir 

 

A prisão revela-se como um dos grandes paradoxos da modernidade, na medida em 

que se mostrou, desde a sua concepção, como um instrumento inconveniente, perigoso e inútil, 

ao mesmo tempo que não se sabe como substituí-la. Nas palavras de Foucault (2014, p. 224), 

“ela é a detestável solução, de que não se pode abrir mão”. Com efeito, a pena privativa de 
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liberdade mostra-se como medida aflitiva, impondo sofrimento, coação física e psíquica ao ser 

humano, mas efetivamente não se criou nenhuma outra medida capaz de substituí-la. Ao 

contrário, o percurso histórico da prisão não é sua progressiva abolição, mas de sua expansão e 

reforma (BITENCOURT, 2017, p. 39). Diante dessa infeliz constatação, não resta outra 

alternativa a não ser lidar com a pena privativa de liberdade de forma realista, mas sem perder 

o olhar programático que deve guiar a dolorosa caminhada da humanidade frente ao cárcere, 

buscando especialmente mitigar os seus efeitos danosos ao indivíduo. 

Nesse sentido, um olhar realista exige o abandono de vários mitos que ainda 

persistem em habitar o discurso jurídico e o senso comum, turvando a observação do problema 

e dificultando a apresentação de soluções. Um dos temas onde essa névoa epistemológica insiste 

em produzir reducionismos anacrônicos é a finalidade da pena, cuja confusão logo se instala de 

partida na análise da legislação. De acordo com a LEP (BRASIL, 1984, art. 1º), cabe à execução 

da pena cumprir com as disposições da sentença, bem como proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado. 

Várias teorias foram criadas para buscar a finalidade da pena privativa de liberdade, 

podendo ser divididas em três grupos: teorias absolutas, relativas e unificadoras 

(BITENCOURT, 2017, p. 130). As primeiras – absolutas – visualizam a pena como um fim em 

si mesmo, destinando o seu único escopo para a justa retribuição de um mal causado pelo 

criminoso, projetando o castigo como forma de tratar o mal com outro mal. As teorias relativas 

ou preventivas tratam a pena a partir da utilidade que essa medida pode alcançar, notadamente 

no intuito de evitar novos delitos através da prevenção geral, dado o desestímulo da sanção para 

o cometimento de crimes e a prevenção especial voltada para o desencorajamento do infrator 

em cometer novos delitos após a aplicação da pena. A prevenção especial destina-se à 

contenção da reincidência penal, mediante a atuação direta do estado sobre o preso, objetivando 

o seu tratamento ou ressocialização (prevenção especial positiva) ou exclusivamente a sua 

contenção (prevenção especial negativa). Por fim, as teorias unificadoras ou mistas visam 

conciliar essas duas finalidades anteriores. 

A LEP busca albergar as três finalidades inconciliáveis da pena: punir, intimidar e 

reformar. O reconhecimento da inviabilidade de ressocializar o preso através do cárcere não é 

algo recente. Augusto Thompson (2002, p. 5) destaca, em obra clássica do penitenciarismo 

brasileiro, que punir e castigar significa fazer sofrer, demandando aflição e terror, condições 

estas impeditivas de levar sucesso uma ação pedagógica. No mesmo caminho, afirma 

Bitencourt (2017, p. 40) que pouco mais de dois séculos foram suficientes para constatar a 

absoluta falência da prisão em termos de medidas retributivas e preventivas. 
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Uma das consequências do reconhecimento da falibilidade do cárcere como 

instrumento ressocializador é exatamente a mudança do discurso oficial sobre a prisão: de 

prevenção especial positiva (ressocialização) para prevenção especial negativa (neutralização, 

incapacitação). É esse o discurso que sustenta a proliferação de prisões supermaxes nos EUA, 

modelo este que se globalizou e, aqui no Brasil, foi materializado através do RDD e do SPF 

(WACQUANT, 2013, p. 278).  

Além de se intensificar a ideia geral que confunde a promoção e a defesa dos 

direitos humanos como privilégios de bandidos, o RDD e o SPF traduzem medidas que partem 

da compreensão de que os problemas carcerários estavam concentrados no excesso de direitos 

e garantias dos presos, e medidas oficiais seriam necessárias para separar diferentes classes de 

criminosos, a saber: os considerados de alta periculosidade, de um lado, e a massa de presos 

comuns e desvalidos, de outro (REISHOFFER; BICALHO, 2013, p. 165). 

Em síntese, sustenta-se, em face da impossibilidade de se recuperar os presos, 

mormente aqueles considerados mais perigosos, que deve o cárcere reservar-se à neutralização 

mediante a segregação do criminoso do seio social, buscando-se, sobretudo, o aumento da 

confiança do cidadão na norma e no próprio Estado, o que se convencionou rotular de 

neoretribucionismo (BAQUEIRO, 2017, p. 245). 

Atento a esse fenômeno, em tom de advertência e crítica, Rodrigo Roig (2017,         

p. 25) destaca a necessidade de se buscar uma interpretação progressiva, capaz de adotar 

cautelas necessárias para, de um lado, afastar o pretexto de uma finalidade irrealizável que 

realce os predicados aflitivos da prisão, evitando legitimar o discurso neoretribucionista; e, de 

outro, apresentar possibilidades ao preso para que diminua o nível de vulnerabilidade a que está 

exposto, abrindo espaço para uma maior mitigação dos efeitos da pena privativa de liberdade.  

O alerta também vem de Geraldo Prado (2005, p. 353), para quem a teoria crítica, 

ao desmoralizar a tese de que a prisão é eficaz método de reintegração social, acaba sendo 

manipulada pelos defensores de uma vivência social autoritária, conservadora e discriminatória, 

que dela recolhem apenas um retalho para justificar a retribuição pela retribuição, porque 

possivelmente, dizem: nada mais é possível fazer pela socialização. É justamente por força 

dessa distorção que a função do Poder Judiciário no processo de execução tem de ser repensada 

em bases mais democráticas, simultaneamente com a convicção na eficácia dos procedimentos 

jurídicos para conter os abusos. 

Dessa forma, abrem-se dois compromissos para se garantir um convívio 

minimamente civilizado com o cárcere na atualidade. O primeiro deles é reconhecer que não se 

pode obter a reintegração social do preso por meio do cumprimento da pena, entretanto, se deve 
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almejá-la apesar disso, tornando menos precárias as condições de vida no cárcere, em busca de 

uma maior humanização e de uma mitigação dos efeitos da prisionização, mas sempre 

respeitando a capacidade de autodeterminação do ser humano, vedando-se qualquer tratamento 

compulsório (BARATTA, 2007). O que equivale ao chamado tratamento ressocializador 

mínimo, defendido por César Barros Leal (2010, p. 338) e por Cézar Bitencourt (1999, p. 18). 

O segundo compromisso trata da limitação do poder punitivo do Estado, através do 

cumprimento das garantias processuais e da Constituição. Significa dizer que o processo penal 

contemporâneo somente se legitima e se justifica à medida que se democratizar e for 

devidamente instituído a partir da Constituição. Não basta qualquer processo, ou mera 

legalidade, um processo que esteja somente conforme as regras constitucionais do jogo (devido 

processo) na dimensão formal, mas, principalmente, substancial, resistente à filtragem 

constitucional imposta (LOPES JR., 2017, p. 30). 

É o que Ferrajoli (2002) propõe como instrumentalidade garantista. A par dos três 

significados de garantismo sugeridos pelo autor italiano na sua obra clássica (FERRAJOLI, 

2002, p. 683), utiliza-se no presente estudo aquele que se refere a um modelo normativo de 

direito, especialmente, no que concerne ao direito de punir estatal, o modelo de estrita 

legalidade, atributo próprio do Estado de Direito, que se caracteriza como uma técnica de tutela 

idônea a minimizar a violência e a maximizar a liberdade, estabelecendo-se, sob a ótica jurídica, 

como um sistema de vínculo impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos 

cidadãos. É garantista, portanto, todo sistema penal que se adequa normativamente com tal 

modelo e que o satisfaz efetivamente.  

Zaffaroni (1991) propõe algo semelhante com o seu realismo marginal, 

abandonando a busca estéril de uma teoria justificadora da pena para centrar-se na tarefa de 

alcançar uma resposta imediata de contenção de violência. Nesse sentido, o mestre argentino 

entende ser dispensável uma teoria da pena, de modo que o direito penal deve ser reconstruído 

a partir da precípua finalidade pragmática de redução dos seus danos, razão pela qual atribui 

uma importância central à dogmática penal. Tal pensamento, cumpre advertir, não busca 

relegitimar o sistema punitivo, mas admiti-lo como realidade posta, detestável solução, de que 

não se pode abrir mão, como indicado por Foucault na citação de abertura do presente tópico. 

Logo, esta seria uma posição de estrategista, a partir de um imperativo ético de ação frente à 

violência do controle social, em que buscar-se-ia, ao menos, a sua contenção.  

É possível perceber pontos de contato entre a crítica marginal de redução de danos 

de Zaffaroni (1991) e o programa da teoria garantista de Ferrajoli (2002), conforme bem 

observado por Salo de Carvalho (2007, p. 145). Em ambas, não se busca mais uma teoria 
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justificante do direito de punir estatal, mas uma teoria normativa sobre os limites e as condições 

de legitimidade da pena calcadas em finalidades objetivas: diminuição da dor e do sofrimento 

causados pela aplicação da pena e da tutela do polo débil da relação contra qualquer tipo de 

vingança emotiva desproporcional, seja pública ou privada. Trata-se de uma posição negativa 

da pena, que não possui qualquer função positiva, compreendendo-a como um instrumento de 

coerção que almeja o controle social, impondo privação de direitos e dor, sem, contudo, reparar, 

restituir ou deter lesões em curso (ROIG, 2017, p. 26). 

Parte-se da premissa de que a história das penas é uma história de horrores, bem 

como a história dos julgamentos é uma história de erros, sofrimentos e abusos. O surgimento 

do processo como invenção iluminista, possibilitando o estabelecimento de garantias ao réu, 

justifica-se enquanto técnica de minimizar a reação social ao delito: “[...] minimizar a violência, 

mas, também, o arbítrio que de outro modo seria produzido de forma ainda mais selvagem e 

desenfreada” (FERRAJOLI, 2002, p. 482). 

Ao pensar no modelo garantista, Ferrajoli (2002, p. 75) estipula dez axiomas ou 

princípios axiológicos fundamentais: 1) princípio da retributividade ou da consequencialidade 

da pena em relação ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 

3) princípio da necessidade ou da economia do direito penal; 4) princípio da lesividade ou da 

ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da exterioridade da ação; 6) princípio 

da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) princípio da jurisdicionariedade, também 

no sentido lato ou no sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e 

acusação; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação; e 10) princípio do contraditório ou 

da defesa, ou da falseabilidade.  

Esses dez princípios convivem conectados sistematicamente e definem o modelo 

garantista de direito ou de responsabilidade penal, constituindo o conjunto de regras do jogo 

fundamental do direito penal e processual penal. Isoladamente, não se tratam de novidades 

criadas pelo autor italiano, posto que foram elaborados sobretudo pelo pensamento iluminista 

dos séculos XVII e XVIII, que os formulou em um exercício de secularização na limitação do 

poder de punir estatal. Com o processo ilustrado de distinção entre direito e moral, destinou-se 

ao direito penal a proibição, a comprovação e a repressão de condutas lesivas a bens jurídicos 

concretos, excluindo-se a possibilidade de atuar como instrumento de imposição ou reforço 

moral (CARVALHO, 2002, p. 159). 

Via de regra, os princípios informadores do garantismo já foram incorporados, em 

maior ou menor medida, na maioria das constituições democráticas, convertendo-se em 

princípios do Estado de Direito. Nesta investigação, parte-se da premissa de que a Constituição 
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Federal de 1988 possui uma modelagem acusatória e garantista no que se refere ao processo 

penal e, por consequência, à execução da pena, conforme defendido por boa parte da doutrina66 

e reconhecido pelo STF67. Uma vez que a norma constitucional assegura ao Ministério Público 

a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei, garante a todos os acusados 

o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, além de lhes deferir, até o trânsito 

em julgado da sentença condenatória, a presunção da inocência, o que assegura o julgamento 

por juiz competente e imparcial. 

O garantismo apresenta-se como um modelo limite, apenas tendencialmente e 

jamais plenamente satisfatível, tornando possível identificar graus de garantismo e utilizá-los 

como estratégia para mensurar a tensão existente entre o modelo constitucional e o efetivo 

funcionamento do sistema penal (FERRAJOLI, 2002, p. 685). Pode-se caracterizar um sistema 

constitucional com grau elevado de garantismo, mas verificar na prática um distanciamento, de 

modo que esta análise serve como instrumental metodológico a ser adotado no presente trabalho 

para avaliar o SPF, tentando aferir o grau de garantismo oferecido pela legislação ordinária e 

pela prática judicial na execução penal federal. 

 

3.4 A crise de legalidade na execução penal federal 

 

O princípio da legalidade é a nota essencial do Estado de Direito e do sistema 

acusatório-garantista no campo da execução penal, porquanto é da essência do seu conceito 

subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Na antípoda, a concepção 

administrativista da execução penal, como visto anteriormente, remete a uma relação especial 

de poder, tradução da fórmula alemã besonderes gewaltver hältniss, acarretando, na sua 

conformação clássica, uma negação do princípio da legalidade. O fim da execução substituía 

uma lei da execução, caracterizando-se como vazio jurídico (CASTILHO, 1988, p. 24). 

É sabida a diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. 

Enquanto o primeiro denota a submissão e o respeito à lei, o segundo consiste em estatuir que 

a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal. 

                                                 
66 Nesse sentido: Geraldo Prado (2005, p. 300), Aury Lopes Jr. (2012, p. 117), Gustavo Badaró (2017, p. 99) e 

Salo de Carvalho (2002, p. 157).  
67 A título ilustrativo HC nº. 115015 SP, Relator: Ministro Teori Zavascki, Data de Julgamento: 27/08/2013, 

Segunda Turma. Apesar de o Supremo ter inúmeras decisões em que cita o princípio ou o sistema acusatório, 
Geraldo Prado (2005) pontua que não há, por parte do Tribunal, reserva quanto à declaração da 
constitucionalidade (ou expresso reconhecimento de inconstitucionalidade) em relação a várias previsões do 
CPP que violam o sistema acusatório, a exemplo dos poderes inquisitivos atribuídos ao juiz, a exemplo da 
possibilidade de requisitar a abertura de inquérito policial; de determinar a produção de provas na ação penal de 
ofício; e de decretar prisão preventiva de ofício. 
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Pode-se dizer que o primeiro sentido traduz uma legalidade genérica, enquanto o segundo uma 

legalidade específica (SILVA, 2005, p. 422). No presente tópico, utiliza-se o conceito com o 

primeiro significado, de forma ampla. 

A reforma penal ocorrida em 2003, a partir da Lei nº. 10.792, dentro da qual se 

insere a criação do SPF, estabeleceu uma nova forma de lidar com a execução penal, que visou 

dar um tratamento penal mais severo à massa carcerária. Esse movimento reforça um modelo 

de política de segurança que dispensa o conhecimento técnico (especialistas, estudiosos) e a 

reflexão, para, em nome da urgência, proporcionar uma resposta rápida e de aparente eficácia 

ao problema do crime, com maior flexibilização do princípio da legalidade, especialmente 

destinada a presos considerados mais perigosos (GARLAND, 2014, p. 144). 

O rigor disciplinar e a segurança dos presídios federais, os quais jamais vivenciaram 

fuga, rebelião ou apreensão de objeto ilícito como armas e telefones celulares, apresentam-se 

como ilhas de excelência quando contrastado com os sistemas estaduais, acarretando a ideia 

tentadora de que se trata de um modelo a ser multiplicado por outros estados, razão pela qual é 

comum governadores de Estados pleitearem a construção de presídios federais em seu território, 

sob a falsa compreensão de que a unidade ajudaria a equacionar o problema da segurança 

pública local. Ao contrário, as penitenciárias federais abrigam presos de outros estados, 

exatamente no intuito de afastá-los da zona de influência criminógena. Assim, a construção de 

um presídio federal em determinado estado não guarda nenhuma relação direta com o combate 

à criminalidade naquele ente federado. Contudo, certamente a medida garante uma forte 

aparência para a população de que o governo estadual conseguiu uma benesse importante para 

o combate à criminalidade, motivo que explica o interesse doméstico em obter-se uma unidade 

federal. 

A história do SPF reflete o percurso da crise contemporânea das prisões no Brasil. 

Apesar de dispor de apenas 1.040 vagas, o sistema federal desempenha papel central nos 

momentos de colapso da segurança pública dos estados federados, pois a transferência de presos 

é um dos mecanismos utilizados rotineiramente na gestão de distúrbios e de crises locais. O 

estado permanente de crise na segurança pública no Brasil serve de mola propulsora para a 

adoção de um maior rigor punitivo, sem um cuidado para se avaliar a eficácia das medidas que 

já foram utilizadas com esse intuito ao longo dos últimos anos, o que seria curial para um 

aperfeiçoamento da prática judicial, administrativa e legislativa. No caso do SPF, trata-se de 

uma marca do sistema a urgência com que o tema sempre é tratado desde a sua criação.  

Note-se que logo no início do funcionamento do SPF, com a inauguração da 

Penitenciária Federal de Catanduvas, em 2006, sequer havia lei para regulamentar as 
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transferências de presos, demonstrando não só a pressa, mas um desprezo pelo princípio da 

legalidade. O sistema funcionou nos dois primeiros anos sem lei, regido inconstitucionalmente 

por resoluções do Conselho da Justiça Federal, mas sem qualquer outra regulamentação 

detalhada que guiasse os atores do sistema penal no seu manejo, como é comum ocorrer em 

questões que envolvem o combate à criminalidade, pois há uma pressão da sociedade e da mídia 

sobre os gestores para assegurarem respostas popularescas no equacionamento do problema da 

crise (ZAFFARONI, 2011, p. 15). 

Desde a sua criação, infelizmente, poucos aspectos melhoraram na situação dos 

estados brasileiros em termos de redução da violência. Ilustrativa a situação do Rio de Janeiro, 

estado que mais se socorreu ao SPF desde a sua criação, ocupando, em 2017, 15,44% das vagas 

do sistema (ANUÁRIO, 2017, p. 22), mas que vivenciou durante o ano de 2018 intervenção 

militar da União em razão da calamidade presenciada na segurança pública68. 

Por óbvio, o sistema não foi pensado como solução para o problema carcerário 

nacional, o qual é extremamente complexo e multifacetado, notadamente no que concerne à 

atuação de organizações criminosas. Ao contrário, e longe disso, a finalidade do SPF é bem 

específica e tem contornos precisamente delimitados, no sentido de agir como apoio aos 

estados, custodiando temporariamente, em local distante da condenação, presos com perfil de 

liderança em organizações criminosas, de modo a possibilitar tempo razoável aos entes 

estaduais para que se organizem e receberem de volta o apenado, neutralizando sua influência 

local (BASTOS, 2006). Portanto, as penitenciárias federais servem como um remédio amargo 

contra os sintomas imediatos da doença, amenizando os momentos de crise dos sistemas 

estaduais, mas passam longe de ser a solução de cura da problemática prisional nos estados. 

Essa nova forma de encarcerar pode ser vista como uma continuidade da política 

prisional dos anos 90, na qual se identifica um incremento de novos tipos penais e uma 

substancial alteração da forma do cumprimento de pena, cujo marco foi a lei dos crimes 

hediondos, em 1990. Nessa perspectiva, atinge-se dois pontos muitos caros à execução da pena: 

a individualização e a decorrente progressividade, o que acarretou uma dilatação da entrada e 

um estreitamento da porta de saída do sistema prisional (TEIXEIRA, 2009, p. 114).  

Se a lei dos crimes hediondos criou o regime integralmente fechado, o SPF e o RDD 

instituíram o regime integralmente fechado plus, conforme expressão utilizada por Salo de 

Carvalho (2007, p. 270). Apesar de o STF ter declarado inconstitucional o regime integralmente 

fechado instituído pela lei dos crimes hediondos, conforme sedimentado na súmula vinculante 

                                                 
68 A intervenção federal foi operada pelo Decreto n. 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, limitada à área da segurança 

pública, perdurando até 31 de dezembro de 2018. 
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nº. 26, no SPF ainda vigora, na prática, a vedação de concessão de progressão de regime e do 

livramento condicional, visto que o STJ69 entende ser inviável a concessão de tais direitos aos 

presos recolhidos no âmbito SPF, o que ilustra bem a flexibilidade conferida ao princípio da 

legalidade. 

A promulgação da Lei nº. 11.671/08 atendeu formalmente ao princípio da 

legalidade, mas a vagueza do texto que trata das hipóteses de inclusão do preso abre um flanco 

para o cometimento de arbitrariedades, restringindo-se o legislador a criar a seguinte fórmula 

genérica: “serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles 

cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou 

provisório” (BRASIL, 2008, art.3º). 

Não é difícil concluir que a imprecisão legal traz dificuldades práticas que vulneram 

a ampla defesa (BRASIL, 1988, art. 5, LV), haja vista a grande discricionariedade conferida às 

autoridades de segurança pública e aos juízes para definirem o perfil do apenado passível de 

inclusão no SPF. Essa vagueza não é novidade na execução penal, visto que a LEP sofre críticas 

desde a sua promulgação, em 1984, no que concerne ao estatuto das faltas disciplinares, 

exatamente por prever termos genéricos – v.g. incitar ou participar de movimento para subverter 

a ordem e a disciplina; violar o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa 

com quem deva relacionar-se (BRASIL, 1984). Trata-se de técnica legislativa sem precisão 

semântica, que acaba por aumentar as possibilidades de arbítrio (CARVALHO, 2002, p. 278; 

ROIG, 2013, p. 142; NASCIMENTO, 2018, p. 193). 

Nesse aspecto, vê-se nitidamente uma violação ao princípio cognitivo de legalidade 

estrita, definido por Ferrajoli (2002, p. 76) como uma norma metalegal, dirigida ao legislador, 

a quem prescreve uma técnica específica de qualificação penal, idônea a garantir, com a 

taxatividade dos pressupostos da pena, a decidibilidade da verdade de seus enunciados. Não 

raro, as transferências para o SPF são realizadas após rebeliões ocorridas em unidades estaduais 

ou em crises locais na segurança pública. Sendo assim, são frequentes as transferências 

coletivas de dezenas de presos na mesma oportunidade para unidades federais70, sem apego à 

                                                 
69 CC nº. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 7/6/2013. 
70 A título ilustrativo, pode-se citar casos recentes de transferências coletivas dos estados de Santa Catarina, com 

40 presos (Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-02-16/santa-catarina-transfere-40-
presos-para-presidios-federais-de-seguranca-maxima.html>. Acesso em: 13 dez. 2018); Amazonas e Acre, com 
32 presos (Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/depen-transfere-32-presos-do-amazonas-e-do-acre-
para-prisoes-federais>. Acesso em: 13 dez. 2018); e Ceará, com 20 presos (Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/em-meio-a-crise-presos-do-ceara-sao-transferidos-para-
presidio-federal.shtml>. Acesso em: 13 jan. 2019). 
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individualização de suas condutas, acarretando inúmeras inclusões de presos sem perfil para 

serem submetidos ao gravoso regime do SPF.  

O Decreto nº. 6.877/09 regulamentou a mencionada lei, buscando trazer critérios 

mais palpáveis para preencher o sentido da norma, mas além de não atingir uma taxatividade 

necessária71, há sérias dúvidas sobre sua constitucionalidade, visto que a matéria de 

individualização da pena está reservada à lei72. Ademais, a Lei nº. 11.671/08 reservou ao 

regulamento tão somente a instrução do incidente de transferência, conforme lê-se do seu art. 

5º, §3º73, não autorizando o Poder Executivo a inovar sobre as hipóteses de inclusão. 

Desse modo, ante a fragilidade de sua regulamentação, a inclusão do preso no SPF 

passa a depender quase que exclusivamente do arbítrio da autoridade judicial, pois a ele 

compete interpretar quais fatos se justificam no interesse da segurança pública, o qual muitas 

vezes não passa de um mero interesse do administrador74 ou do julgador75, que desejam ver 

determinados presos longe do seu estado. Esse panorama se torna mais grave em razão de a 

maioria das transferências ocorrerem de forma emergencial, hipótese em que o contraditório é 

diferido, exercido em momento posterior à inclusão do apenado no sistema, tornando muito 

mais difícil de realizar uma defesa substancial capaz de influenciar o Juízo formado pelo 

magistrado, dado que já analisou preteritamente o caso.  

Este padrão decisório não apenas cria insegurança jurídica, como também torna 

inviável a refutação defensiva quanto aos Juízos valorativos atribuídos ao indivíduo, em 

prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. O ônus da prova da periculosidade é, enfim, 

invertido do Estado para a pessoa presa, que precisa provar a improcedência da imputação 

                                                 
71 RECOMENDAÇÃO Nº 2 – O rol constante do art. 3°, do Decreto nº. 6.877/09, é exemplificativo, podendo 

haver outras hipóteses de inclusão, devidamente fundamentada, com base no art. 3° da Lei nº. 11.671/2008, e 
rigorosamente nos termos do art. 10 da mesma lei. (Editado no I Workshop do SPF) 

72 Art. 5º, XLVI, da CF/88: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:                  
a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou 
interdição de direitos” (BRASIL, 1988). 

73 Art. 5º [...] § 3o  A instrução dos autos do processo de transferência será disciplinada no regulamento para fiel 
execução desta Lei.  

74 Veja-se exemplo recente de desvirtuamento da utilização do SPF na conduta do governador do Rio de Janeiro 
ao defender publicamente a transferência de desafetos políticos para o SPF (Disponível em: 
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/12/witzel-defende-transferencia-de-pezao-e-cabral-
para-presidio-federal.ghtml>. Acesso em: 23 dez. 2018). 

75 Nesse sentido, mostra-se ilustrativo o caso emblemático do ex-governador Sérgio Cabral, cuja transferência ao 
SPF foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas sob dois fundamentos: (i) menção à atividade profissional 
da família do juiz na ocasião do interrogatório do réu como suposta ameaça velada ao mesmo e (ii) o tratamento 
privilegiado no sistema carcerário local. A Segunda Turma do STF reformou a decisão através do HC                     
nº. 149.734/RJ, julgado em 10/04/2018, por unanimidade. Ficou evidente no julgamento do writ que nenhum 
dos dois fundamentos utilizados pelo magistrado são hábeis para transferir um preso ao SPF, pois não atendem 
o interesse da segurança pública, configurando constrangimento ilegal ao paciente a utilização do SPF como 
forma de coação. 
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valorativa a ela realizada, ocasionando também a vulneração dos princípios da culpabilidade e 

da presunção de inocência (ROIG, 2017, p. 2018). 

Uma vez incluído no sistema, são recorrentes os casos de renovações sucessivas de 

permanência de detentos, tornando indefinida a estadia no sistema federal, que deveria ser 

temporária e excepcional, conforme previsto legalmente. Um dos responsáveis pela 

permanência prolongada é a previsão anacrônica e inquisitiva do conflito de competência como 

instrumento para solução dos casos de inclusão e renovação, especialmente em virtude da 

flexibilização operada pela jurisprudência do STJ no que concerne à garantia processual do 

duplo Juízo de admissibilidade, conforme será melhor analisado no capítulo seguinte. A estadia 

duradoura e indefinida no SPF tende a acarretar graves danos psicológicos aos detentos, como 

ansiedade extrema, confusão, alucinações, surtos de violência extrema, aumentadas pela 

distância do ambiente familiar e social, abandonando o imperativo legal que prevê a busca por 

humanização da reprimenda penal, acarretando a duvidosa constitucionalidade de tais 

renovações de permanência do preso no SPF, dada a vedação de penas cruéis (BRASIL, 1988, 

art.5.º, XLVII, e)76, o respeito à integridade física e moral dos presos (BRASIL, 1988, 

art. 5.º, XLIX) e a garantia de que ninguém seja submetido a tratamento desumano ou 

degradante (BRASIL, 1988, art. 5.º, III). 

Percebe-se, portanto, que o SPF se encontra calcado num modelo penal de 

legalidade atenuada, em que a elasticidade e a indeterminação das hipóteses de inclusão; o 

desrespeito à individualização da pena com vedação da progressão e do livramento; a 

indefinição quanto à permanência máxima no sistema; e o desrespeito ao devido processo legal; 

fazem com que o sistema se fundamente em uma epistemologia antigarantista, conforme é 

melhor detalhado na próxima seção. 

 

                                                 
76 Cabe pontuar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já teve oportunidade de reconhecer como 

tratamento cruel e degradante o isolamento prolongado de adolescentes em conflito com a lei no Caso das 
crianças e adolescentes privados de liberdade no “Complexo do Tatuapé” da FEBEM. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/febem_se_03_portugues.pdf>. Acesso em: 7 set. 2018. 
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4 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS E GARANTIAS DO 

PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

 

Encerrada a apresentação do SPF, desenvolvida na segunda seção, e a abordagem 

teórica que conduz a pesquisa, explorada na terceira seção, a derradeira parte do presente 

trabalho busca lançar luz sobre as violações presentes no SPF ao sistema acusatório, ao modelo 

garantista e à jurisdicionalização da execução da pena, bem como seus impactos nos direitos e 

nas garantias dos presos. 

A multiplicidade de violações no sistema carcerário brasileiro abre espaço para 

diversos enfoques sobre o tema. No campo da execução penal, o abismo existente entre o que 

está previsto como prestações sociais (estatuto positivo do preso) na LEP e a realidade das 

prisões leva ao discurso falacioso de que as garantias não são plenas devido à falta de ação do 

Executivo. Contudo, reitera-se mais uma vez a advertência de Salo de Carvalho (2002, p. 175) 

no sentido de que essa afirmação é falsa, pois mesmo com o adimplemento de condições que 

garantam o mínimo de dignidade ao apenado, no que se refere a prestações materiais, o processo 

de execução no Brasil continuaria sendo bárbaro caso permaneça vigente uma execução penal 

de feição inquisitorial. 

Esse é o enfoque que se pretende dar na análise das violações presentes no SPF. 

Isso porque, se analisado apenas sob o viés prestacional, os presídios federais têm atingido com 

razoável satisfação o direito dos presos concernentes às prestações previstas na LEP 

(alimentação, vestuário, assistência médica etc.). No entanto, quando analisadas as violações 

sob o prisma do nível de garantismo assegurado aos presos, é possível identificar uma 

diversidade de violações relacionadas aos espaços de exceção à legalidade, amparadas na noção 

de periculosidade presumida, base para justificação de medidas contrárias aos direitos e às 

garantias dos presos, obscurecendo os limites da execução da pena. 

Concorda-se com Massimo Pavarini e André Giamberardino (2011, p. 205) ao 

notar-se que o direito de execução penal no Brasil tem tomado feição essencialmente 

jurisprudencial, dada a flexibilidade conferida pela legislação, de modo que há uma tendência 

que funciona e opera, em grande medida, com base no caso concreto e, por vezes, prescindindo 

do princípio da legalidade. Nesse sentido, dada a multiplicidade de possibilidades de violações 

e buscando seguir parâmetros científicos, e, portanto, não arbitrários, o estudo está centrado nas 

violações que estão atreladas à prática do Poder Judiciário, em especial relativas à atuação do 

STF e do STJ, pois são instâncias que regulam em grande medida o funcionamento dos Juízos 
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de Execução Penal envolvidos no SPF, de forma que a jurisprudência firmada por estes 

Tribunais têm impacto direto nos direitos e nas garantias do preso recolhido no cárcere federal.  

Sob este enfoque, ganha relevância a apreciação dos temas levados ao STJ através 

do uso do conflito de competência previsto na Lei nº. 11.761/08, razão pela qual serão 

inicialmente abordados os problemas decorrentes da utilização indevida deste instrumento 

processual, desde a sua inadequada previsão legislativa até a interpretação conferida pelas 

instâncias superiores do Poder Judiciário, com consequências diretas para a violação da 

imparcialidade do magistrado, da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse contexto, é dada especial atenção à interface da jurisprudência do STJ e ao 

processo de inclusão do preso nas penitenciárias federais, visto ser este o regulador da porta de 

entrada do SPF, responsável por conformar as instâncias formais de controle do sistema e, em 

última instância, definir se os seus objetivos oficialmente declarados estão de acordo com os 

objetivos latentes e reais. 

A inadequada previsão legislativa do conflito de competência, aliada a uma prática 

judicial inquisitiva, acarretam outras violações atinentes ao esvaziamento da garantia do duplo 

juízo de admissibilidade na inclusão do preso no SPF; à vedação arbitrária da progressão de 

regime e do livramento condicional aos apenados recolhidos em presídios federais; e ao 

alongamento indefinido do prazo de permanência nos estabelecimentos penais federais.  

Cada ponto aludido é objeto de análise detalhada a seguir, buscando-se sempre uma 

correlação entre as violações verificadas e a correspondente legitimação conferida pelo Poder 

Judiciário, objeto central da presente pesquisa. 

 

4.1 O sistema acusatório e o conflito de competência 

 

Consoante já exposto, a inclusão do preso no SPF é feita através de um duplo Juízo 

de admissibilidade, de modo que o apenado somente pode ser transferido para uma penitenciária 

federal caso haja a concordância do juiz da origem e do juiz da execução federal. Caso este 

último indefira o pedido de inclusão, o art. 9º da Lei nº. 11.671/08 possibilita ao Juízo da origem 

suscitar conflito de competência perante o tribunal competente. De igual modo, caso se trate de 

pedido de renovação do prazo de permanência no SPF, havendo discordância quanto à 

necessidade de continuação do preso do sistema, poderá também o Juízo da origem suscitar o 

conflito de competência (BRASIL, 2008, art. 10, §5º). 

A norma não estabelece nenhum procedimento especial a ser observado no conflito 

de competência, resumindo-se a assegurar que o tribunal competente o apreciará com prioridade 
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e que enquanto não decidido o conflito, caso o preso já esteja em penitenciária federal, deverá 

permanecer no sistema. Dessa forma, necessário socorrer-se de outras leis para compreender o 

alcance e o funcionamento do instrumento em epígrafe. Assim, caberia à LEP sanar eventuais 

dúvidas sobre o conflito de competência em matéria de execução penal, mas esse diploma não 

traz nenhuma disposição acerca do referido instrumento processual, de modo que, à luz do art. 

2º da LEP77, resta recorrer ao Código de Processo Penal, que regula o tema nos artigos 113 a 

117, utilizando o termo conflito de jurisdição. 

Nos termos do art. 114, haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais 

autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do 

mesmo fato criminoso ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de Juízo, junção 

ou separação de processos. Parte da doutrina78 esclarece que o conflito será de jurisdição 

quando ocorrer entre órgãos da jurisdição especial (ex: militar e eleitoral); entre órgãos da 

jurisdição especial e comum (federal ou estadual); bem como entre órgãos da Justiça Comum 

Federal em relação a outro da Justiça Estadual. Será de competência o conflito quando ocorrer 

entre órgãos julgadores pertencentes à mesma Justiça e vinculados ao mesmo tribunal. Contudo, 

essa diferenciação é de pouca utilidade prática, visto que a própria Constituição Federal utilizou 

unicamente o termo conflito de competência, inclusive para determinar o conflito existente 

entre juiz vinculados a tribunais diferentes (NUCCI, 2006, p. 327). 

O conflito poderá ser negativo, quando duas ou mais autoridades judiciárias se 

disserem igualmente incompetentes para o julgamento, bem como positivo quando dois juízes 

se acharem igualmente competentes para o julgamento do processo (LOPES JR., 2012, p. 534). 

O conflito de competência criado pela Lei nº. 11.671/08 classifica-se como negativo, conforme 

declinado na exposição de motivos projeto de Lei nº. 969/2007, que deu origem à mencionada 

legislação, visto que ambos os juízes se negam a permanecer com a custódia do preso. 

A legitimidade estabelecida pelo CPP para suscitar o conflito de competência é 

atribuída à parte interessada, aos órgãos do Ministério Público e a qualquer dos juízes ou 

tribunais em causa (art. 115). 

A competência para julgar o conflito de competência será sempre de um tribunal. 

Os Tribunais Regionais Federais devem processar e julgar os conflitos de competência que 

envolvem juízes federais a eles vinculados. Se o conflito envolver juízes vinculados a tribunais 

diversos, a competência será do STJ, conforme previsão do art. 105, I, alínea d da Constituição 

                                                 
77 Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será 

exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
78 A exemplo de Tourinho Filho e Aury Lopes Jr. 



70 
 

Federal (BRASIL, 1988). No tribunal, cabe ao relator do conflito requisitar informações das 

autoridades judiciárias envolvidas, a fim de que manifestem seu ponto de vista sobre a 

controvérsia, caso já não tenham feito. Após, ouvido o Ministério Público, decide-se sobre qual 

o Juízo competente para julgar a causa. 

Na maioria dos casos referentes às transferências para o SPF, a competência para 

processar e julgar o conflito recai sobre o STJ, salvo se o Juízo da origem for um Juízo Federal 

vinculado ao mesmo tribunal do Juízo da Execução Penal Federal. A título exemplificativo, 

caso um juiz federal da Bahia admita a inclusão de um preso provisório submetido à sua 

jurisdição e o DEPEN indique a penitenciária federal de Rondônia para acolhê-lo, o caso será 

remetido ao Juízo Federal corregedor da referida penitenciária, localizada em Porto Velho/RO. 

Na hipótese de o Juízo corregedor indeferir o pedido de inclusão, o Juízo da origem poderá 

suscitar o conflito de competência perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pois 

ambos os Juízos estão vinculados ao referido tribunal. No entanto, tais casos são raros, pois o 

DEPEN normalmente não indica presídios contidos na mesma região do Juízo de origem, de 

modo que os conflitos de competência desaguam, via de regra, no STJ. 

 

4.1.1 O uso do conflito de competência como instrumento de violação à imparcialidade do 

juiz 

 

Viu-se, anteriormente, que o instrumento do conflito de competência se presta a 

resolver dissídio eminentemente processual, a fim de definir qual o Juízo deve julgar 

determinada causa. Contudo, não é esse o caso da previsão constante da Lei nº.  11.671/08, que 

previu uma espécie anômala de conflito de competência, desvirtuando o escopo desse 

instrumento e violando o princípio acusatório, pois fere a imparcialidade do juiz, consoante será 

demonstrado neste tópico. 

Existem normas de caráter exclusivamente penais e normas processuais puras. A 

lei penal pura é aquela que disciplina o poder punitivo estatal, tipificando delitos, pena máxima 

e mínima, dentre outras. Já a norma processual pura trata do início, desenvolvimento ou fim do 

processo e dos diferentes institutos processuais, a exemplo de perícias, produção de provas, 

competência, comunicação de atos processuais, entre outros casos. No entanto, a doutrina 

reconhece uma terceira categoria, nomeada de norma processual mista ou processual de 

conteúdo material (LOPES JR., 2012, p. 258).  

Embora não se discuta a existência das normas processuais mistas, há divergências 

na doutrina quanto ao âmbito mais restrito ou mais ampliado que se deve dar a tal conceito. A 
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corrente mais restritiva defende que são normas processuais de conteúdo material aquelas que 

tratam da pretensão punitiva, mas estão disciplinadas em leis processuais penais. Portanto, 

seriam normas formalmente processuais, mas com conteúdo material, as regras sobre 

prescrição, que, embora previstas no CPP, possuem intenso conteúdo penal, conforme leciona 

Tourinho Filho (2006, p. 37).  

De outro lado, a corrente mais ampliativa considera que as normas mistas são todas 

aquelas que tenham por conteúdo matéria que disponha acerca de direito ou garantia 

constitucional do cidadão, a exemplo daquelas de regulam a prisão preventiva e as modalidades 

de execução da pena. Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, 

direitos e garantias pessoais constitucionalmente assegurados, mesmo sob a forma de leis 

processuais, não perdem seu conteúdo material (BADARÓ, 2017, p. 105).  

Essa tipologia de normas é plenamente aplicável à execução penal. Embora a 

Exposição de Motivos da Lei nº. 7.210/84 trate este ramo do direito como autônomo, dispondo 

de princípios próprios, isso não exclui a sua íntima vinculação com o direito penal e processual 

penal (NUCCI, 2006, p. 948), de modo que é possível identificar normas com conteúdo penal, 

processual penal e mista na legislação sobre a execução da pena. 

Fixadas essas premissas, percebe-se que o instrumento do conflito de competência 

serve para discutir uma questão puramente processual, atinente à competência, que é regida por 

normas processuais puras, pois definem questão instrumental, preliminar ao mérito da 

demanda. 

Diferentemente, o conflito de competência criado pela Lei nº. 11.671/08 não versa 

sobre competência para processar e julgar a execução da pena, mas sim sobre questão material 

consistente na existência ou não dos requisitos para inclusão de preso no SPF, estabelecidos 

pela Lei nº. 11.671/08 e pelo Decreto nº. 6.877/09, cujos dispositivos caracterizam-se como 

normas processuais de caráter material, visto que atingem o núcleo dos direitos e das garantias 

do preso, transferindo-o para estabelecimento penal de segurança máxima e submetendo-o a 

condições mais severas de cumprimento da reclusão em local distante da condenação, sob o 

peso de uma acusação relacionada ao seu grau de periculosidade.  

A alteração da competência da execução do preso é uma mera consequência das 

decisões que admitem a sua inclusão no SPF, por aplicação direta da súmula 192 do STJ, 

segundo a qual compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas 

impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a 

estabelecimentos sujeitos a Administração Estadual. Por esse entendimento, caberá ao Juízo 

estadual a competência para processar a execução da pena na hipótese de o preso estar recolhido 
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em estabelecimento estadual, independentemente de ter sido condenado pela Justiça Federal. 

Contrario sensu, se o apenado estiver em presídio federal, será do Juízo Federal a competência 

para processar a execução da pena. 

Em síntese, o que o conflito de competência faz no microssistema processual do 

SPF é remeter ao tribunal a análise sobre a existência ou não de interesse da segurança pública 

para transferência do detento para um presídio federal, possibilitando a reforma da decisão do 

Juízo da Execução Federal que negou a inclusão. Assim, o conflito funciona, na essência, como 

um recurso sobre o Juízo de mérito formulado pelo magistrado federal, que entendeu pela não 

inclusão ou pela renovação da estadia do apenado no SPF. 

Por essas razões, o Fórum Permanente do SPF formulou a recomendação n. 3, no 

sentido de que não é apropriado suscitar conflito de competência, conforme dispõe o art. 9° da 

Lei nº. 11.671/08, em face das peculiaridades do Sistema Penitenciário Federal. Deliberou-se 

na oportunidade do I Workshop do SPF, pelo encaminhamento de proposta de alteração 

legislativa, suprimindo a possibilidade de suscitação de conflito de competência e substituindo-

a pelo recurso de agravo. 

A inadequada previsão legal do conflito de competência no procedimento de 

inclusão do SPF também já foi observada pelo Ministro Gilson Dipp, no julgamento do Conflito 

de Competência nº. 118.834/RJ (Data de Julgamento: 23/11/2011, Terceira Seção), afirmando 

em seu voto que a divergência entre juízes sobre a inclusão do preso no SPF não constitui 

tecnicamente conflito de competência, como conceitua a lei79. 

O problema decorrente da indevida função recursal do conflito de competência 

ficou evidente em um dos poucos julgados do STF envolvendo inclusão de presos no SPF80. O 

caso envolvia um preso que estava recolhido no SPF desde 5 de janeiro de 2007, oriundo do 

sistema estadual fluminense e, após quatro anos no sistema, foi beneficiado pelo Juízo da 

Execução da Penitenciária Federal Porto Velho/RO com a progressão de regime para o 

semiaberto, visto que preenchia todos os requisitos legais. Em razão disso, determinou-se a 

                                                 
79 Apesar de pontuar em seu voto a falta de técnica legislativa presente na Lei nº. 11.671/08, o Ministro entendeu 

que o conflito trata de questão administrativa entre os juízes envolvidos. Não concordamos com essa posição, 
mormente o caráter jurisdicional da execução da pena no Brasil, conforme dissertado na terceira seção. Ademais, 
o conflito se aproxima muito mais da estrutura de um recurso, visto que o juízo da origem impugna diretamente 
a decisão do juiz federal, buscando sua reforma. Nas palavras do Ministro em seu voto: “Resumindo, em rigor, 
a divergência entre os juízes não constitui tecnicamente conflito de competência como conceitua a lei, pois na 
verdade há apenas discussão administrativa entre as autoridades judiciais com competência material própria, e a 
este Superior Tribunal, encarregado de apreciar o conflito de competência, resta apenas avaliar as justificativas 
de cada parte (que a outra não pode questionar) e intermediar a solução mais adequada. Assim, porque o STJ 
não tem poder jurisdicional de averiguar situações de fato relacionados com a jurisdição ordinária, seja na origem 
estadual seja no Juízo Federal, e muito menos sobre elas se pronunciar pelo mérito”. 

80 HC nº. 129.509/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, Data de Julgamento: 24/11/2015. 
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devolução do apenado ao estado de origem, visto que no SPF só existe o regime fechado. O 

Juízo da origem, diante da notícia da progressão de regime deferida pelo Juízo Federal de Porto 

Velho/RO, suscitou conflito de competência negativo perante o STJ. Em razão de demorar 

quase quatro anos para apreciar o conflito de competência, a defesa do apenado ajuizou habeas 

corpus visando que o STF determinasse ao STJ o julgamento. O relator, Ministro Edson Fachin, 

embora vencido, votou pela concessão da ordem de ofício, destacando, dentre outros motivos, 

a indevida previsão legal do conflito de competência, que possibilita ao STJ promover a reforma 

per saltum de decisões do Juízo Federal, sem observar a via ordinária do recurso perante o 

Tribunal Regional Federal competente, cuja legitimidade recairia sobre o Ministério Público 

Federal. 

Aqui, estabelece-se aspecto relevante para a crítica da previsão legal do conflito de 

competência no SPF: a indevida legitimidade do Juiz da origem para suscitá-lo. Não se trata 

apenas de má técnica legislativa, ao prever o instrumento processual inadequado para combater 

a decisão que rejeita a inclusão do preso no SPF, mas de clara violação ao princípio acusatório, 

uma vez que o magistrado é alçado à condição de parte interessada, concorrendo para a política 

de segurança pública da qual se torna protagonista ao impugnar a decisão do Juízo Federal e 

sustentar perante a instância recursal a presença de periculosidade do preso capaz de remetê-lo 

ao cárcere federal de segurança máxima, função cuja vocação constitucional recai sobre o órgão 

do Ministério Público. Trata-se de uma indevida incursão do juiz em um campo que não lhe 

pertence, qual seja, a iniciativa de acusar, atribuição conferida constitucionalmente ao órgão 

ministerial, conforme art. 129, I, VIII e IX81. O processo de execução exige um juiz de garantias, 

controlador da legalidade, e não um juiz inquisidor (LOPES JR., 2007, p. 381).  

Se considerarmos o conflito de competência como continuidade do exercício da 

pretensão acusatória instaurada pelas partes legítimas para iniciar o incidente de transferência 

(autoridade administrativa e Ministério Público), é manifesta a incompatibilidade da iniciativa 

do magistrado para instaurar o conflito de competência, posto que não pode, de ofício, sequer 

dar início ao incidente de transferência do preso, conforme previsto no rol de legitimados pela 

Lei nº. 11.671/08. Mostra-se um contrassenso não admitir a iniciativa do juiz em instaurar o 

                                                 
81 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
[...] 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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incidente de transferência, mas legitimá-lo a recorrer, por meio do conflito de competência, da 

decisão que negou a inclusão por parte do Juízo Federal (NASCIMENTO, 2018, p. 201). 

A concepção de sistema acusatório está intimamente ligada à imparcialidade do 

julgador, marcada na distinção das funções exercidas pelos atores processuais, resguardando ao 

juiz a qualidade de espectador, dedicado acima de tudo à valoração objetiva e imparcial dos 

fatos, e, portanto, mais prudente que sapiente, oposto de um juiz ator representante do interesse 

punitivo, próprio do rito inquisitivo (FERRAJOLI, 2002, p. 461). 

Não se defende aqui que o conflito de competência autêntico, aquele previsto entre 

os artigos 113 a 117 do CPP, seja um instrumento inquisitivo. Na sua utilização original, como 

prevista na lei adjetiva, o que ocorre é uma divergência entre os magistrados sobre qual seria 

competente para julgar determinada ação penal. Trata-se, portanto, de um instrumento legítimo 

para o correto exercício da jurisdição, cabendo a ele definir se é ou não competente para apreciar 

determinada ação penal, e, em caso de discordância com outro magistrado, remeter a dúvida ao 

tribunal competente. É uma medida, por conseguinte, que atende à instrumentalidade 

constitucional ao assegurar ao acusado o direito de ser julgado pelo juiz natural, condição de 

eficácia plena da jurisdição, que consiste na combinação de exigência da prévia determinação 

das regras do jogo, reserva legal peculiar ao devido processo legal (PRADO, 2005, p. 179). 

O lado oposto, no conflito de competência criado pela Lei nº. 11.671/08, não se 

trata de questão processual, mas material, relativa ao mérito do pedido de inclusão, colocando 

em análise a existência ou não de interesse da segurança pública na transferência do preso, em 

face da sua periculosidade. Fazendo um exercício comparativo, seria o mesmo que um conflito 

de competência numa ação penal que levasse diretamente ao STJ questão atinente à 

culpabilidade do acusado, a fim de que o tribunal decida se ele é culpado ou não, o que não 

seria crível. 

Vê-se, por conseguinte, que se torna imperioso reformar a legislação, a fim de 

garantir uma roupagem acusatória ao mecanismo processual cabível em caso de divergência 

sobre a inclusão do preso no SPF, tornando recomendável o uso do recurso de agravo em 

execução previsto na LEP, a ser manejado pelo Ministério Público perante o Tribunal Regional 

Federal competente82. 

 

                                                 
82 Essa inclusive foi a posição externada pelo ex-Ministro do STJ, Gilson Dipp, por ocasião da sua conferência de 

abertura do VII Workshop do SPF, ocorrido em junho de 2016, em Brasília/DF, em que reconheceu o equívoco 
da previsão legal do conflito de competência como recurso, tornando-se mais compatível com o texto 
constitucional o uso do agravo em execução (Anais do Evento). 
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4.1.2 Da violação ao contraditório e à ampla defesa  

 

Impressiona o tratamento assimétrico quanto à medida processual cabível nos casos 

de acolhida ou negativa da inclusão ou renovação no SPF. Caso o Juízo Federal admita a 

transferência ou permanência, caberá ao réu recorrer ao Tribunal Regional Federal ao qual está 

vinculado o magistrado que proferiu a decisão, através de agravo em execução previsto no art. 

19783, modalidade recursal sem efeito suspensivo, conforme redação expressa do dispositivo 

legal. Portanto, a defesa estará submetida a todo o trâmite ordinário recursal.  

Contudo, caso o Juízo Federal indefira a inclusão, ao invés de agravo em execução 

interposto pelo MPF, será cabível conflito de competência, que, via de regra, desagua 

diretamente no STJ, cujo efeito é a permanência do preso no presídio federal aguardando 

julgamento (BRASIL, 2008, art. 10, §6º 84), garantindo-se na prática o efeito suspensivo da 

decisão que indeferiu a permanência. Desse modo, além dos instrumentos processuais distintos, 

impondo ao réu caminho mais longo, o efeito suspensivo conferido ao conflito de competência 

escancara o tratamento desigual destinado ao preso. 

Os dois caminhos processuais levam a resultados inteiramente diversos no que se 

refere ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque no agravo em execução, o MPF é instado 

a contrarrazoar, estabelecendo o caráter dialético na instância recursal, próprio de um processo 

das partes, como preconiza o princípio acusatório. No entanto, tratando-se de conflito de 

competência, a defesa técnica permanece completamente alheia ao procedimento instaurado no 

STJ, visto que o regime interno da corte não prevê qualquer participação do réu no 

processamento do conflito, conforme se depreende da análise dos artigos 193 a 198, que não 

prediz a intimação da defesa para participar do conflito, mas apenas das autoridades envolvidas 

(art. 197) e do Ministério Público (art. 198), na qualidade de fiscal da lei.  

Em nenhum momento do procedimento no tribunal, a defesa é instada a se 

manifestar, apesar de o incidente tratar sobre o mérito acerca do cabimento da inclusão do preso, 

que está sendo formalmente acusado de ser perigoso. A ausência de participação da defesa no 

procedimento do conflito de competência viceja explícita inconstitucionalidade, posto que viola 

o art. 5º, LV da Constituição (BRASIL, 1988), que assegura “aos litigantes, em processo 

                                                 
83 Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. 
84 Art. 10 [...] 

§ 6o  Enquanto não decidido o conflito de competência em caso de renovação, o preso permanecerá no 
estabelecimento penal federal.  
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judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Para que a disputa processual ocorra lealmente e com paridade de armas, é curial a 

perfeita igualdade entre as partes, consubstanciada, em primeiro lugar, na garantia de que a 

defesa tenha as mesmas capacidades e os mesmos poderes da acusação, e, em segundo lugar, 

que o seu papel contraditor seja admitido em todo estado e grau do procedimento (FERRAJOLI, 

2002, p. 490). 

A ampla defesa é fiança imprescindível de uma execução penal que se queira 

efetivamente jurisdicionalizada e de um sistema processual acusatório, constituindo-se uma 

garantia integrante do devido processo legal em sua face processual (PAVARINI; 

GIAMBERARDINO, 2011, p. 365). Não se pode imaginar um due processo of law que se 

desenvolva sem a participação da defesa. Aliás, como adverte Gustavo Badaró (2017, p. 90), 

sem ampla defesa e contraditório, nem processo será, mas sim mero procedimento, 

característica própria de um modelo administrativo de execução penal e de um sistema 

processual inquisitivo. 

Além de não ser intimada para contraditar a acusação levada ao tribunal, inexiste 

previsão de sustentação oral no procedimento perante o STJ, que sequer intima a defesa técnica 

sobre a data do julgamento. E, por fim, não há intimação da defesa sobre a decisão, 

inviabilizando sua impugnação perante o STF, que pouco tem se deparado com temas 

relacionados à execução penal federal. Essa baixa apreciação constitucional da execução federal 

deve-se, além da falta de participação da defesa no conflito de competência, a reiteradas 

decisões da Suprema Corte, no sentido de não admitir o cabimento de habeas corpus para 

impugnar decisões do STJ sobre inclusão ou permanência de apenados em presídios federais 

em sede de conflito de competência85, estreitando o acesso à jurisdição constitucional e, por 

conseguinte, reduzindo o nível de proteção dos direitos e das garantias violados. 

Percebe-se que a regulamentação no regimento interno do STJ trata tão somente do 

conflito de competência autêntico, aquele previsto no CPC e no CPP, no qual o objeto reside 

apenas em questão puramente processual. Após a Lei nº. 11.671/08, não houve nenhuma 

alteração regimental para tratar dessa modalidade anômala de conflito de competência, 

assegurando a ampla defesa e o contraditório aos presos. 

                                                 
85 Ilustrativamente, um julgado de cada Turma: HC 132660 AgR, Relator(a):  Ministro Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 06/09/2016; HC 131649, Relator(a):  Ministro Cármen Lúcia, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017. 
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Advirta-se que a manifestação da defesa perante o Juízo da origem, quando da 

instauração inicial do incidente de transferência do preso (BRASIL, 2008, art. 5º, §2º) não 

assegura a observância do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o conflito de 

competência instaura um novo processo no tribunal, iniciado com a manifestação de 

discordância do juiz da origem em face da decisão do juiz federal que negou a inclusão. Assim, 

há materialmente uma impugnação da decisão por parte do juiz da origem, com adição de novos 

argumentos e elementos sobre os quais a defesa não se manifesta no STJ.  

O contraditório se aperfeiçoa com base em dois aspectos fundamentais: a 

informação e a reação. São duas características que traduzem o seu valor democrático. O 

acusado tem o direito de se manifestar sobre os atos processuais através da defesa técnica e, 

para isso, deve ser informado sobre estes, especialmente sobre os que acarretam efeitos 

desfavoráveis para sua situação jurídica. O Judiciário tem o dever de imparcialidade, 

colocando-se de modo equidistante entre as partes: ouvindo uma, não pode deixar de ouvir a 

outra. Somente dessa forma se dará a ambas a possibilidade de expor suas razões, de apresentar 

suas provas, de influir no convencimento do juiz. Apenas pela soma da parcialidade das partes, 

uma representando a tese e a outra a antítese, é que o magistrado poderá chegar à síntese, em 

um processo dialético (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 55). 

Além de ressaltar o valor democrático ao permitir que os sujeitos possam 

influenciar na elaboração do ato de poder constituído pela decisão judicial, o contraditório 

possui um valor heurístico, representando um mecanismo eficiente para a busca da verdade, ao 

possibilitar uma estrutura dialética, que se traduz a potencialidade de indagar e de verificar 

contrários. Para além de ser um instrumento de legitimação democrática da decisão, o método 

dialético representa uma garantia epistemológica na pesquisa da verdade, na medida em que 

amplia os limites de conhecimento do juiz sobre os fatos relevantes para elaboração da decisão, 

reduzindo, inclusive, a possibilidade de erros judiciários (BADARÓ, 2017, p. 59). 

Ainda nesse aspecto, a garantia do contraditório funciona como a principal 

condição epistemológica da prova: a falsificação da hipótese acusatória experimentada pelo 

poder da parte interessada em refutá-la, de modo que nenhuma prova seja adequada sem que 

sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas. O ônus da prova a cargo da 

acusação comporta, consequentemente, por parte do preso, o direito de defesa, traduzido por 

Ferrajoli (2002, p. 490) através de um dos axiomas do garantismo, segundo o qual nulla 

probatio sine defensione (não há prova sem defesa).  

O contraditório, que não tem espaço no processo inquisitivo, constitui-se no mais 

importante instrumento de legitimação e controle do método de prova. Ainda de acordo com o 
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mestre italiano, a epistemologia da falsificação não admite Juízos potestativos, mas decreta, em 

atenção ao princípio da presunção de inocência, um processo de investigação baseado no 

conflito de versões (FERRAJOLI, 2002, p. 490). 

O pressuposto epistemológico do contraditório é a taxatividade e materialidade das 

cominações legais que implicam em sanções aflitivas, devendo consistir em afirmações 

empíricas que asseveram um fato exatamente descrito pela lei, não sendo nem verificáveis, nem 

falseáveis as asserções de significado indeterminado, ou, pior, os Juízos de valor sobre a 

periculosidade do preso, que não admitem contestações (FERRAJOLI, 2002, p. 491). 

No processo de inclusão do preso no SPF, o contraditório já se encontra seriamente 

abalado em razão da ausência de taxatividade das hipóteses legais de inclusão, ancoradas em 

um conceito indeterminado de interesse da segurança pública, acarretando um modelo de 

legalidade atenuada, como visto na seção anterior. A sonegação da participação da defesa no 

processo do conflito de competência torna ainda mais flagrante a inconstitucionalidade da 

previsão desse instrumento na Lei nº. 11.761/08. 

Portanto, apesar do nomen iuris, o conflito de competência estabelecido pela Lei 

nº. 11.671/08 se trata materialmente de um recurso manejado pela autoridade judicial 

diretamente no STJ, processado sem qualquer participação da defesa. Ao fim, suprimem-se as 

instâncias ordinárias recursais por iniciativa do juiz, que atuam na condição de acusador e sem 

a observância da ampla defesa e do contraditório, acarretando violação ao princípio acusatório 

e consequente inconstitucionalidade, em face do art. 5º, LV e do art. 129, I, VIII e IX da 

Constituição Federal. 

 

4.2 Da violação à garantia ao duplo Juízo de admissibilidade na inclusão do preso 

 

A falta de contraditório no processo do conflito de competência no âmbito do STJ 

acarretou, dentre outros efeitos, a produção de uma jurisprudência sem apego às garantias 

processuais do preso em relação ao tema da inclusão de presos no SPF, na medida em que o 

tribunal não permite a participação da defesa, limitando cognitivamente o conhecimento dos 

casos que aportam na corte. Essa constatação fica bem delineada quando da análise da 

jurisprudência consolidada no tribunal sobre a garantia processual do duplo Juízo de 

admissibilidade, objeto do presente tópico. Conforme conceituado no subtópico 2.4.4, esta 

garantia consiste na necessidade de concordância do Juízo da origem e do Juízo responsável 

pelo presídio federal sobre a necessidade de inclusão do preso no SPF. 
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O legislador deixou muito evidente na Lei nº.  11.671/08 que o regime da execução 

penal federal é excepcional, em razão das severas condições a que o preso permanece 

submetido, em que o cárcere se restringe à função de neutralizar o detento. O tempo de 

permanência determinado, limitado a 360 dias, evidencia a excepcionalidade dos presídios 

federais. De igual modo, a exigência do duplo Juízo de admissibilidade revela uma tentativa de 

colocar maior rigor na seleção do apenado a ser inserido nos estabelecimentos federais, dada a 

necessidade de comunhão de vontades do Juízo da origem e do Juízo corregedor federal, 

caracterizando a decisão de inclusão como subjetivamente compartilhada. Nesse aspecto, fez 

bem o legislador ao buscar estabelecer freios mais rígidos para o controle judicial na inclusão, 

atribuindo uma função integradora para a atividade jurisdicional frente à textura aberta das 

hipóteses de inclusão, passível de ser atenuada com a consolidação de uma jurisprudência sobre 

critérios de transferência do apenado, preenchendo o vazio normativo e assegurando uma 

racionalidade nas inclusões de presos. 

Caberia ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para 

infligir um regime prisional mais gravoso pela maior restrição à liberdade, justificando-se um 

controle de legalidade duplo, a ser exercido tanto pelo juiz de origem, a quem compete apreciar 

requerimento formulado pela autoridade administrativa ou pelo Ministério Público sobre a 

transferência ou a permanência do preso, como pelo magistrado federal responsável pelo 

presídio federal, ao qual, se deferido o requerimento pelo juiz de origem, cabe apreciar a 

solicitação a ele encaminhada. 

Contudo, não é isso que tem ocorrido. O STJ consolidou entendimento no sentido 

de que “não cabe, ao Juízo Federal, discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a 

transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim como 

quando requer a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a 

declarar a excepcionalidade da medida”86. Este entendimento sepulta o duplo Juízo de 

admissibilidade, conferindo caráter definitivo à determinação do Juízo da origem. Com esse 

posicionamento, o Juízo corregedor responsável pelo presídio federal é reduzido a autoridade 

meramente homologadora da decisão tomada pelo Juízo da origem. 

A postura da prevalência do Juízo estadual sobre o federal esvazia a possibilidade 

de o STJ firmar decisões com parâmetros para controle das inclusões, adotando uma posição 

quase sempre protocolar, na qual apenas afirma que o Juízo Federal não deve adentrar no mérito 

dos motivos da inclusão, ratificando o que foi decidido pelo Juízo da origem. 

                                                 
86 Conflito de Competência nº. 127.913/RJ. No mesmo sentido, apenas a título ilustrativo: CC 120.929⁄RJ e CC 

127.917⁄RJ. 
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A preponderância do Juízo da origem torna assimétrica a situação do preso. Para o 

estado, sempre será interessante manter o preso longe da origem, de modo que a autoridade 

requerente ou o próprio Juízo originário são partes interessadas na manutenção do preso no 

SPF, dado que têm presente só a sua realidade e a sua necessidade, ao passo que esse interesse 

local pode ser mediado pela análise do juiz responsável pelo estabelecimento prisional federal, 

visto que está em constante contato com o funcionamento do presídio e tem uma expertise no 

trato com esse perfil de preso, por ser inerente à função exercida no SPF.  

Os conceitos vagos e imprecisos sobre a periculosidade do preso reforçam a 

importância do duplo Juízo de admissibilidade, pois o poder para definir quem é e quem não é 

perigoso fica duplamente controlado. Esse é um poder especial, dada as graves consequências 

de uma inclusão. Com o entendimento do STJ, há um monopólio do poder acerca do estado de 

periculosidade do preso, dependendo sempre de um juízo subjetivo do Juízo da origem. 

Apesar de amplamente majoritário, este não é um entendimento unânime no STJ, 

valendo destacar as honrosas posições em sentido oposto do Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca e da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que expressaram posição divergente do 

colegiado no julgamento do Conflito de Competência nº. 154.679/RJ (CC: 154679 RJ 

2017/0251525-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 

11/10/2017, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2017). No julgamento 

do referido processo, o relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, curvou-se à 

jurisprudência dominante no STJ, mas no seu voto ressalvou a posição pessoal no sentido de 

que o Juízo Federal corregedor do presídio não pode ser um mero cumpridor de ordem. Já a 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura consignou voto divergente do colegiado, sustentando 

que “se entendermos que o Juízo Federal nada pode fazer, senão permanecer com o preso lá, 

estaremos dando, a meu ver, uma carta branca para que o Estado decida quais presos ficarão no 

seu regime e quais presos ele manterá no presídio federal”87. 

Inexiste espaço na Lei nº. 11.671/08 para afastar a análise de mérito pelo Juízo 

responsável pelo estabelecimento federal. A literalidade do art. 4º é cristalina ao estabelecer 

que “a admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e 

fundamentada do Juízo Federal competente, após receber os autos de transferência enviados 

pelo Juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória”. Não se trata de mera 

decisão homologatória, como sedimentou o STJ, mas expressamente a lei prevê o predicado de 

ser uma decisão fundamentada do Juízo Federal, denotando a necessidade haver a sua 

                                                 
87 A Ministra tem reiterado a posição contrária ao pensamento dominante no STJ em outros julgados: CC nº 

143.634/RJ. 
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concordância para a inclusão do preso, expressando os motivos pelos quais entende presente o 

interesse da segurança pública. 

O entendimento dominante no STJ tem fortalecido o uso do SPF como mera válvula 

de escape dos sistemas estaduais em momentos de crise, de modo que uma vez livre do 

problema, os estados, por meio dos juízes de execução penal e dos gestores penitenciários, 

provocam inúmeras prorrogações da estadia dos presos indesejados, sem formular medidas 

capazes de garantir o retorno de tais indivíduos à origem, buscando transferir de forma 

indefinida a gestão desses apenados para a União. Para tanto, utilizam-se da jurisprudência do 

STJ para requerer a renovação do prazo de permanência, apenas reafirmando que os motivos 

da inclusão originária permanecem presentes, o que é suficiente para manter o preso no 

estabelecimento penal federal, tornando sua estadia indefinida no sistema, a despeito do caráter 

excepcional e temporário expressamente consignado na Lei nº. 11.671/08. 

No âmbito do STF, não é possível delinear um posicionamento uniforme, visto que 

a amostra de casos examinados pelo tribunal é pequena. Um dos motivos para isso, consoante 

já sublinhado, é a ausência de participação da defesa nos processos de conflito de competência, 

que tramitam sem intimação do advogado ou da defensoria pública. Os casos que chegam ao 

Supremo partem de um acompanhamento espontâneo da própria defesa técnica. É possível, no 

entanto, identificar algumas posições individuais de Ministros do STF contra o entendimento 

do STJ acerca do duplo Juízo de admissibilidade, com destaque para a Ministra Rosa Weber, 

para o Ministro Edson Fachin e para o Ministro Marco Aurélio Melo. 

Nas palavras da Ministra Rosa Weber,  

ao juiz federal responsável pelo presídio federal pode até ser recomendada certa 
deferência na apreciação das solicitações do Juízo de origem, mas de todo inviável, a 
meu Juízo, reduzi-lo a autoridade meramente homologadora pois também a ele 
incumbe zelar para que os presídios federais sejam utilizados para presos com o perfil 
apropriado, ou seja, de elevada periculosidade88. 

Para o Ministro Edson Fachin,  

a inclusão ou determinação de permanência de um preso em estabelecimento penal 
federal de segurança máxima, a Lei 11.671/2008 exige, até pela excepcionalidade e 
rigidez de tratamento a que estará sujeito o apenado, que o Juízo de origem e o Juízo 
Federal responsável pelo estabelecimento se ponham de acordo com as circunstâncias 
de periculosidade à segurança pública ensejadoras da excepcional medida. Sobre isso, 
a lei conferiu competência conjunta ao Juízo de origem e ao Juízo Federal89. 

                                                 
88 HC nº. 112.650, Primeira Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 30/10/2014 - ATA Nº 160/2014. DJE nº. 213, 

divulgado em 29/10/2014. 
89 HC nº. 129.509/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, Data de Julgamento: 24/11/2015. 
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A jurisprudência do STJ no que se refere à garantia do duplo grau de jurisdição 

traduz mais um exemplo do modelo de legalidade atenuada adotado no SPF, como destacado 

no tópico 3.4 desta dissertação, e que não está presente somente na elaboração da legislação, 

sem observar a taxatividade necessária das hipóteses de inclusão, como também na 

interpretação dada ao texto da lei pelo tribunal. Esse entendimento de que o Juízo Federal não 

pode contrariar a decisão do Juízo da origem enterra a garantia do duplo juízo de 

admissibilidade, além de reforçar o caráter inquisitório do procedimento do conflito de 

competência, que se transforma em uma etapa meramente protocolar, cuja finalidade se resume 

a ratificar a decisão pretérita do Juízo da origem. Além disso, acarreta prejuízos irreparáveis ao 

apenado no que se refere à concessão da progressão de regime e ao livramento condicional, 

consoante será abordado a seguir. 

 

4.3 A vedação arbitrária aos direitos à progressão de regime e ao livramento 

condicional 

 

Outro ponto relevante que permeia a análise crítica do SPF, relevando o seu baixo 

grau de garantismo, e que tem estreita relação com o tema abordado no item anterior sobre a 

garantia do duplo grau de jurisdição, refere-se à vedação de progressão de regime e ao 

livramento condicional operada pela jurisprudência do STJ90, segundo a qual a finalidade da 

inclusão do preso em unidade federal de segurança máxima mostra-se incompatível com os 

mencionados direitos, estabelecendo-se uma indevida repristinação do regime integralmente 

fechado, já declarado inconstitucional pelo STF desde 200691. 

O problema ora abordado ocorre quando o preso já se encontra no SPF, e como 

consequência, a competência para analisar a sua execução da pena é transferida ao Juízo 

Federal, nos termos do art. 4º, §1º da Lei nº. 11.671/0892, cabendo a este analisar todos os 

incidentes no que se refere ao cumprimento da condenação, como a progressão de regime e o 

                                                 
90 Julgados do STJ que refletem esse entendimento, a título ilustrativo: AgRg no CC: 131887 RJ 2013/0414599-

9, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data 
de Publicação: DJe 03/04/2014; CC: 154679 RJ 2017/0251525-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, Data de Julgamento: 11/10/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2017; CC: 
125871 RJ 2012/0255526-5, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 08/05/2013, S3 - 
TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2013; CC: 122503 ES 2012/0095230-5, Relator: Ministro 
Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/09/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
18/09/2013. 

91 HC 82.959, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 23-2-2006, DJ de 1º-9-2006. 
92 Art. 4o [...]  

§ 1o  A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo 
do juízo federal competente. 
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livramento condicional. Em razão da longa permanência no SPF, muitos presos acabam por 

implementar o direito a progredir ou obter o livramento. Em tais hipóteses, o juiz federal 

determina o retorno do apenado ao estado de origem, em atenção ao art. 11 do Decreto nº. 

6.877/0993. Ao ser informado sobre o retorno do preso, o Juízo da origem suscita conflito de 

competência no STJ, contestando a decisão que deferiu o livramento ou a progressão. Em tais 

situações, o STJ tem entendido que o benefício da progressão e do livramento condicional ficam 

condicionados à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para o SPF, 

dada a incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios 

liberatórios da execução (CC nº. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, 

DJe 7/6/2013). 

Tal entendimento viola a garantia do juiz natural94, o direito ao devido processo 

legal e o princípio da individualização da pena, conforme é analisado a seguir em subtópicos 

específicos para cada uma dessas violações. Antes, contudo, mostra-se necessário tecer breves 

comentários introdutórios sobre o sistema progressivo de cumprimento da pena, a fim de 

estabelecer premissas para a análise subsequente. 

 

4.3.1 O sistema progressivo de cumprimento de pena 

 

O livramento e a progressão compõem instrumentos do sistema progressivo 

adotado pela LEP95, dividindo a execução da pena em fases ou etapas através das quais o 

condenado será avaliado quanto ao comportamento, sendo conduzido paulatinamente à 

liberdade, traduzindo-se em instrumentos que atendem o ideal de prevenção especial positiva 

da pena (LEAL, 2010, p. 76). 

A história brasileira registra que antes do Código Penal de 1940 não existiam 

regimes prisionais. A pena cominada sempre era apenas uma: a de prisão. Os regimes fechado, 

                                                 
93 ENUNCIADO Nº 24 – O preso será devolvido ao juízo de origem nos casos de concessão de progressão de 

regime ou de livramento condicional, bem como nos casos de incidente de insanidade mental ou de doença 
incurável que dependa de tratamento prolongado ou específico, inviável de ser prestado no âmbito das 
penitenciárias federais. (Editado no II Workshop com alteração de texto no III Workshop) 

94 Normalmente, o juiz natural é tratado como princípio (LOPES JR., 2012, p. 449) ou como garantia (BADARÓ, 
2017, p. 49). No presente trabalho utiliza-se como garantia em razão de ser este o uso realizado por Ferrajoli 
(2002, p. 472), visto ser este o referencial teórico do trabalho. 

95 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 um sexto da pena no 
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão.  
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. 
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, 
respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
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semiaberto e aberto, nesse aspecto, surgiram inspirados no sistema progressivo irlandês com a 

finalidade de contribuir para a reintegração social do condenado, possibilitando-o que fosse 

sendo preparado aos poucos para o seu retorno ao convívio social, mediante a comprovação do 

seu próprio mérito, pautado no comportamento carcerário (NUNES, 2009, p. 139). 

Os regimes fechado, semiaberto e aberto se diferenciam, em primeiro lugar, pelo 

local de cumprimento da pena (art. 33, §1º, do CP): estabelecimento de segurança máxima ou 

média, para o regime fechado; colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, para o 

semiaberto; casa de albergado ou estabelecimento adequado, para o aberto. Essa é a razão por 

que o art. 11 do Decreto nº. 6.877/0996 determina expressamente que o preso recolhido em 

presídio federal que obtiver a progressão de regime ou o livramento deverá retornar ao estado 

de origem, dado que o SPF é composto exclusivamente por penitenciárias de segurança 

máxima, vocacionadas ao regime fechado. 

A progressão de regime é concedida através de incidente processual perante o Juízo 

competente para a execução da pena mediante decisão motivada, precedida de manifestação do 

Ministério Público e da defesa. No incidente, serão apreciados os requisitos objetivo e subjetivo. 

O primeiro refere-se à fração de tempo no regime anterior, que é de 1/6 (um sexto) da pena, 

ressalvados os casos de crimes hediondos ou equiparados, nos quais o condenado deverá ter 

cumprido 2/5 (dois quintos) da pena, se réu primário, ou 3/5 (três quintos), se reincidente.  

Quanto aos requisitos subjetivos, podem ser aferidos por meio de exame 

criminológico, o qual é facultativo, conforme súmula vinculante nº. 439 do STJ97. Os requisitos 

subjetivos constituem o pilar ideológico dos institutos da progressão e do livramento, prevendo-

se uma série de valorações subjetivas diagnósticas e prognósticas voltadas ao preso, sempre 

com forte apelo à criminologia clínica, quando não ao mero e grosseiro exercício de 

adivinhação, razão porque são severamente criticados pela doutrina (PAVARINI; 

GIAMBERARDINO, 2011, p. 295). 

Para a progressão, o preso deve apresentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo Diretor do estabelecimento (BRASIL, 1984, art. 112). Conforme 

entendimento jurisprudencial prevalente98, o cometimento de falta grave acarreta não só a 

regressão de regime, mas também o reinício da fração de pena cumprida exigida para que se 

pleiteie a progressão de regime. 

                                                 
96 Art. 11.  Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento 

penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar o seu retorno ao local de origem ou 
a sua transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento do novo regime. 

97 Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 
98 STF - HC: 103786 RS, Relator: Ministro Eros Grau, Data de Julgamento: 08/06/2010, Segunda Turma. 
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O livramento condicional também tem sua origem no sistema progressivo irlandês, 

no qual constituía a última fase de cumprimento da pena, e foi introduzido no Brasil pelo 

Código Penal de 1890. Atualmente, sua regulamentação legal conjuga dispositivos do Código 

Penal (arts. 83 a 90) e da LEP (art. 131 a 146), tratando dos requisitos e do procedimento a ser 

adotado na sua concessão, configurando mecanismo voltado à ressocialização do preso com a 

antecipação da liberdade, mediante o cumprimento de determinadas condições99, antes do 

término da pena privativa de liberdade. Prepondera o entendimento que o livramento é um 

direito público subjetivo do preso, portanto exigível sempre que preenchidos os requisitos 

objetivos e subjetivos para sua concessão (ROIG, 2017, p. 432). 

Para concessão do livramento condicional, também se exigem requisitos objetivos 

e subjetivos. O primeiro consiste na fração de pena cumprida pelo apenado. Aos primários que 

cometem crimes não hediondos, exige-se o cumprimento de um terço da pena (art. 83, I, CP). 

Já para os reincidentes em crime doloso, é exigido o cumprimento de mais da metade da pena. 

Tratando-se de crime de tráfico de pessoas, delitos hediondos ou equiparados (tráfico ilícito de 

entorpecentes, a tortura e o terrorismo) exige-se o cumprimento da fração de dois terços da pena 

(art. 83, V, do CP). Em caso de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados e 

tráfico de pessoas, a lei veda a concessão de livramento condicional (art. 83, V, parte final, do 

CP). Ainda como requisito objetivo para o livramento, exige-se a reparação do dano causado 

pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo (art. 83, IV, CP). 

O Código Penal elenca como requisitos subjetivos o comportamento satisfatório 

durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a aptidão para 

prover à própria subsistência mediante trabalho (art. 83, III, do CP). Ainda conforme o estatuto 

repressivo, exige-se para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave 

ameaça a pessoa, a constatação de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, parágrafo 

único).  

Estabelecidas as premissas do sistema progressivo de cumprimento de pena, serão 

a seguir comentadas as violações ocorridas à garantia do juiz natural, ao princípio do devido 

processo legal e ao princípio da individualização da pena, decorrentes diretamente do 

entendimento do STJ no sentido de não ser possível a concessão de progressão de regime e de 

livramento condicional ao preso recolhido em presídio federal. 

                                                 
99 O art. 132, §1º da LEP prevê como condições obrigatórias: obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se 

for apto para o trabalho; comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação; não mudar do território da comarca 
do Juízo da Execução, sem prévia autorização deste. O §2º do citado artigo prevê ainda como condições 
facultativas: não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar 
e de proteção; recolher-se à habitação em hora fixada; não frequentar determinados lugares. 
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4.3.2 A violação à garantia do juiz natural 

 

A garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, LVIII e XXXVII da CF100) 

significa que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Não 

se trata de um mero atributo do juiz, mas um verdadeiro pressuposto da sua existência. Consiste, 

portanto, no direito que cada cidadão tem de saber, de antemão, a autoridade que irá processá-

lo e julgá-lo (LOPES JR., 2012, p. 449). 

Para Ferrajoli (2002, p. 472), a garantia do juiz natural possui três significados 

conexos: a necessidade de que o juiz seja pré-constituído pela lei e não constituído post factum; 

a impossibilidade de derrogação e a indisponibilidade das competências; a proibição de juízes 

extraordinários e especiais. A garantia visa, sobretudo, assegurar a imparcialidade do juiz, 

impedindo intervenções instrumentais de tipo individual ou geral na formação do juiz, e a 

igualdade, satisfazendo o direito de todos a ter os mesmos juízes e os mesmos procedimentos. 

Trata-se, portanto, de uma garantia que se insere dentro do sistema garantista. 

No âmbito da execução penal, a LEP define a regra de competência no art. 65, 

segundo a qual “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização 

judiciária e, na sua ausência, ao da sentença” (BRASIL, 1984, art. 65). A regra dá margem a 

interpretações diversas, fragilizando a garantia do juiz natural já na largada. A vertente 

minoritária da doutrina entende ser competente para a execução da pena o mesmo Juízo da 

condenação, enquanto a corrente predominante compreende ser competente o Juízo de 

Execução do local da sede do estabelecimento carcerário no qual está recolhido o condenado 

(MARCÃO, 2007, p. 54).  

Esta última corrente parece ser a mais adequada à jurisdicionalização da execução, 

na medida em que atribui ao Juízo que se encontra próximo ao local onde se encontra o apenado 

a competência para executar a sanção, facilitando a função fiscalizatória do magistrado, bem 

como o acesso do preso ao juiz.  

Este foi o critério adotado pelo microssistema processual do SPF, segundo o art. 2º 

da Lei nº. 11.671/08, que define como competente para o processamento da execução penal o 

Juízo Federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal 

                                                 
100 Art. 5º (...) 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
[...] 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 
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federal de segurança máxima a que for recolhido o preso (PAVARINI; GIAMBERARDINO, 

2011, p. 355). 

Ainda conforme o critério territorial com base no local de execução da pena, a 

súmula 192 do STJ define que “compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução 

das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos 

a estabelecimentos sujeitos a Administração Estadual”. Portanto, conforme a dicção legal do 

art. 2º da Lei nº. 11.671/08, bem como a doutrina e a jurisprudência majoritárias, inexistem 

dúvidas sobre a competência do juiz federal para apreciar os incidentes da execução do preso 

recolhido no SPF101, inclusive aqueles que tratam da progressão de regime e do livramento 

condicional, à luz do art. 66, III, b e e da LEP102. 

Fixada essa premissa quanto à competência na execução penal federal, volta-se a 

analisar o entendimento do STJ no sentido de que a finalidade da inclusão do preso em unidade 

federal de segurança máxima mostra-se incompatível com a concessão da progressão de regime 

e do livramento condicional. Conforme a jurisprudência do tribunal, não poderão ser 

concedidos esses direitos ao preso enquanto persistirem os motivos que ensejaram a sua 

inclusão no SPF. Ocorre que, conforme jurisprudência do próprio STJ, abordada no tópico 3.2, 

quem tem a prerrogativa para afirmar se os motivos que justificaram a transferência originária 

para o SPF ainda persistem é o Juízo da origem. Diante disso, há um esvaziamento da 

competência do Juízo Federal para processar e julgar a execução da pena do apenado recolhido 

no SPF, pois estará sempre subordinado ao Juízo da origem, que passa a gozar não só da 

prerrogativa de dizer se os motivos da inclusão e permanência ainda existem, como também, 

por consequência, se o preso poderá ou não obter os benefícios da progressão e do livramento, 

violando-se a garantia do juiz natural, dado que haverá a alteração de competência para Juízo 

diverso daquele fixado em lei. 

                                                 
101 Cabe pontuar que existem posições relevantes no sentido de que a Justiça Federal seria incompetente para 

apreciar tais execuções, em razão de não estar presente tal competência no rol taxativo do art. 109 da 
Constituição Federal. Para Nascimento (2018, p. 188), Santos (2016, p. 316) e Pacheco (2010, P. 6), a leitura 
do citado artigo constitucional demonstra que não existe entre as competências jurisdicionais da Justiça Federal 
atuação em execução penal, só podendo esse entendimento ser aferido de forma indireta naqueles crimes já 
expressos no artigo como federais. Nesse sentido, a justiça comum federal deve ser competente para a execução 
apenas dos presos por ela condenados, passando para a justiça estadual a competência sobre os casos por ela 
levados a cabo até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

102 Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 
[...] 
III - decidir sobre:  
[...] 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
[...] 
e) livramento condicional; 
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Para tanto, observa-se o trecho de decisão que ilustra bem a posição contraditória 

do STJ: 

Verifica-se, no presente caso, a existência de normas penais distintas a dar suporte às 
decisões de cada Magistrados, pois a competência para examinar os incidentes da 
execução penal é do Juiz Federal, que detém a custodia do apenado. Por outro 
lado, é Juízo Estadual que possui a competência para requerer a manutenção do 
condenado no sistema de segurança máxima.  
Ao examinar o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, buscando 
atender a mens legis e dar efetividade a ambos os dispositivos legais, adotou o 
entendimento de que o Juízo competente para processar e julgar os incidentes da 
execução é o que detém a custódia do apenado, no caso, o Juízo responsável pelo 
presídio federal. Não lhe é permitido, contudo, conceder a progressão de regime 
prisional ao condenado que esteja recolhido em presídio federal de segurança 
máxima, uma vez que os motivos que justificaram sua transferência ou 
manutenção no sistema federal mostram-se totalmente incompatíveis com a 
concessão do benefício, ficando condicionado deferimento da progressão à 
ausência dos motivos que justificaram a sua transferência para o estabelecimento 
federal.103 (grifos nossos). 

Ao mesmo tempo em que se reconhece a competência do Juízo Federal para 

examinar os incidentes da execução, veda-se a possibilidade de concessão de progressão ou de 

livramento enquanto o apenado permanecer no SPF, o que vai depender da posição do Juízo da 

origem sobre a existência dos requisitos para a manutenção do preso no presídio federal.  

No sentido do que aqui se defende, já se manifestou o Ministro Edson Fachin no 

julgamento do HC nº. 129.509/RJ (Primeira Turma, Data de Julgamento: 24/11/2015), valendo 

citar trecho do seu voto: 

Ora, ou bem o Juízo Federal é competente para decidir sobre a progressão de 
regime, e sua decisão será válida até que, pelos meios recursais próprios, seja 
reformada, ou ele não é o Juízo competente para decidir sobre a progressão.  

Afirmar que é competente, mas que a decisão a seu cargo não pode ser proferida 
à maneira que foi, implica contradição em termos. A não ser que se parta do 
pressuposto que é competente, mas apenas para decidir contra o interesse do 
demandante, hipótese inimaginável. 

No citado julgamento proferido na Primeira Turma do STF, o relator, Ministro 

Edson Fachin, restou vencido em tal posição. São significativos os fundamentos utilizados no 

voto divergente do Ministro Luiz Fux, que traduzem com precisão o nível de exceção 

estabelecido pela prática judicial perante as garantias do preso no sistema penitenciário federal: 

Então, por essas razões, sem deixar de elogiar o voto do Ministro Fachin, que é de 
difícil oposição acadêmica, porque, se nós tivéssemos um quadro de normalidade, 
realmente submeter uma pessoa a esses rigores, com a desconsideração das 

                                                 
103 Conflito de Competência nº 120.392/RJ, trecho do voto do relator Min. Ministro ERICSON MARANHO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP). 
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garantias constitucionais, seria uma barbárie jurídica, digamos assim. Mas, aos 
casos excepcionais, também, tem que se promover uma solução excepcional. E foi 
isso que o Superior Tribunal de Justiça fez. Muito embora tenha reconhecido, ele 
cassou a decisão.  

E, se o Superior Tribunal de Justiça não tivesse cassado a decisão, não caberia ao 
Supremo Tribunal Federal conceder essa ordem. Caberia julgar prejudicado o habeas 
corpus e determinar ao Juízo declarado competente que adotasse as medidas cabíveis. 
Então, por ora, vou me reservar, por esses fundamentos, a acompanhar a divergência 
aberta pelo Ministro Luís Roberto Barroso. 

Percebe-se que há o reconhecimento de que a tutela jurisdicional está operando fora 

dos padrões legais estabelecidos. Há verdadeira subversão da garantia do juiz natural ao violar-

se “a pré-constituição legal do juiz e a inalterabilidade das competências, condições de 

imparcialidade, voltadas a impedir intervenções instrumentais do tipo individual” 

(FERRAJOLI, 2002, p. 472). Tais intervenções instrumentais referidas pelo autor italiano 

tratam de espaços de arbítrio amparados no fundamento exclusivo do grau de periculosidade 

do condenado, permitindo a flexibilização de garantias a partir do juízo subjetivo do julgador. 

O raciocínio aplica-se perfeitamente à flexibilização da garantia do juízo natural 

nos presídios federais, aqui em análise, ao passo que o Poder Judiciário reconhece 

expressamente o Juízo Federal como eleito legalmente para decidir sobre o direito à progressão 

ou ao livramento, mas afasta arbitrariamente essa competência através de uma valoração 

abstrata de periculosidade do preso, fundada exclusivamente no fato de estar cumprindo pena 

no SPF. 

 

4.3.3 A violação ao devido processo legal 

 

O devido processo legal é um princípio constitucional explícito, positivado no art. 

5º, LIV da CF, segundo o qual “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. É possível concebê-lo em dois aspectos: processual e substancial. 

O devido processo legal substantivo traduz a garantia do cidadão de que as leis 

sejam razoáveis. É uma cláusula geral que condiciona a validade das normas e as ações do 

Poder Público, conferindo-lhe forte conotação axiológica. De outro norte, sua face processual 

representa-se como um princípio síntese, que engloba os demais princípios e garantias 

processuais assegurados constitucionalmente. Em suma, o modelo constitucional do devido 

processo legal traduz-se num processo que se desenvolva perante o juiz natural, em 

contraditório, assegurada a ampla defesa, com atos públicos e decisões motivadas, assegurada 

a presunção de inocência e o prazo razoável (BADARÓ, 2018, p. 89). 
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Ao decidir pela concessão da progressão ou do livramento, o Juízo Federal 

reconhece um direito ao preso expressamente previsto na legislação. Ocorre que o envio do 

apenado ao estado de origem é mera consequência da decisão que reconheceu o direito à 

progressão e ao livramento, à luz do art. 33, §1º do CP, visto que o SPF não possui 

estabelecimento adequado para outros regimes prisionais que não o fechado. Ao ser 

comunicado sobre o deferimento da progressão ou do livramento e sobre o consequente retorno 

do apenado ao Estado, via de regra os Juízos da origem têm suscitado o conflito de competência 

da Lei nº. 11.671/08, o que tem sido aceito pelo STJ104, que acabaram por firmar o entendimento 

em análise, no sentido de que não cabem tais concessões enquanto perdurar os motivos para 

inclusão do preso no SPF. 

No STF, não é possível identificar uma posição consolidada sobre o cabimento de 

conflito de competência para revogar decisão que concedeu progressão ou livramento. Por 

vezes, os julgamentos da Corte são contraditórios e conflitantes. É o caso da Primeira Turma, 

que já decidiu no sentido “de que o deferimento do pedido de progressão do regime contém 

implicitamente a recusa da prorrogação do período de permanência do apenado no presídio 

federal e que o remédio processual adequado é o conflito de competência, nos termos da Lei nº. 

11.671/2008”105. Mas em outro julgado mais recente, restou decidido no sentido oposto de que 

“tendo ocorrido o livramento condicional, formalizado por órgão competente, não cabe, em 

solução de conflito de competência, restabelecer a custódia, uma vez fixada a do Juízo que a 

afastou”106. 

No tópico 4.1, foi analisado por diversos ângulos os inconvenientes do uso do 

conflito de competência previsto na Lei nº. 11.671/08, que expressamente previu este 

instrumento para solução de divergências entre juízes acerca do preenchimento dos requisitos 

para inclusão do preso no SPF.  

Ocorre que, mesmo dentro da lógica estabelecida pela legislação, não se torna 

cabível suscitar conflito de competência para combater a decisão que defere progressão ou 

livramento. Isso porque é pacífico na doutrina (GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, 

                                                 
104 Para o STJ, essa seria uma forma de implicitamente recusar o pedido de renovação do preso no SPF, razão pela 

qual se admite o uso do conflito de competência para combater a decisão. “O deferimento da progressão de 
regime pelo Juízo Federal, determinando o retorno do apenado ao Estado de origem, revela, implicitamente, 
uma recusa ao pedido de renovação" (CC nº. 125.871/RJ, Terceira Seção, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, 
DJe de 7/6/2013). 

105 HC 113679 AgR, Relator(a):  Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013. 

106 HC 131031, Relator(a):  Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017. 
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2009, p. 154) que o recurso cabível para impugnar tal decisão é o agravo em execução previsto 

no art. 197 da LEP. Aqui, não se trata de criticar a previsão legislativa do conflito de 

competência, como feito no tópico 4.1, mas de efetivo erro judicial ao admitir que o instrumento 

seja utilizado com fins alheios aqueles estabelecidos pela própria Lei nº. 11.671/08. 

Novamente, vale trazer à baila trecho elucidativo do voto vencido do Ministro 

Edson Fachin no julgamento do já citado HC nº. 129.509/RJ (Primeira Turma, Data de 

Julgamento: 24/11/2015): 

Como o único Juízo competente para decidir sobre a progressão de regime de presos 
incluídos em estabelecimento penal federal é o Juízo Federal respectivo, a reforma 
dessa decisão deve observar as vias recursais ordinárias e extraordinárias 
próprias, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, contraditório e 
ampla defesa, além do devido processo legal, previstos no art. 5º, XXXVII, LIV 
e LV, da Constituição da República. 

De acordo com o art. 108, II, da Constituição da República, aos Tribunais Regionais 
Federais, e não ao Superior Tribunal de Justiça, é que cabe, em grau de recurso 
ordinário, julgar as causas decididas pelos juízes federais. 

Somente após eventual recurso especial interposto de decisão proferida pelo Tribunal 
Regional Federal competente é que cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever a 
decisão de progressão de regime. Ao fazê-lo pela via de um conflito de competência, 
ainda que por considerar incompatível a existência de motivos que justifiquem a 
permanência do paciente em presídio federal com a progressão deferida pelo Juízo 
competente, o Superior Tribunal de Justiça acabou por, per saltum, e sem 
necessariamente haver recurso por parte do Ministério Público Federal (parte 
legitimada a tanto), reformar decisão proferida por Juiz Federal de primeiro grau. 
(grifos nossos). 

A violação ao devido processo legal ocorre em razão de seguir-se caminho 

processual ad hoc para impugnar decisão que possui recurso próprio e parte legitimada a fazê-

lo, qual seja o Ministério Público por meio de agravo em execução. 

Vale destacar que após a decisão que reconhece o direito à progressão ou ao 

livramento, o ordenamento prevê apenas duas formas de invalidá-lo, seja por recurso, como 

citado anteriormente, ou ainda por meio de regressão de regime ou de revogação do livramento. 

No caso de recurso, este deve ser manejado pelo Ministério Público perante o Tribunal Regional 

Federal competente, possibilitando a participação da defesa. 

A regressão de regime ocorre quando ao preso é imposto a regime mais rigoroso 

em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, ou ainda, sofre 

condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne 

incabível o regime (BRASIL, 1984, art. 118). Em qualquer hipótese, exige-se a oitiva prévia 

do condenado, antes da decisão que determina a regressão (BRASIL, 1984, art. 118, §2º). 
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No caso do livramento condicional, a sua revogação ocorre quando o beneficiado 

vem a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime 

cometido durante a vigência do período de prova, ou ainda, condenado por crime anterior, 

somando-se as penas para efeito de novo livramento (art. 86 do CP). Poderá ainda haver 

revogação facultativa quando o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes 

da sentença, ou é irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção penal, a pena que 

não seja privativa de liberdade (art. 87 do CP). Segundo a LEP, a revogação pode ocorrer a 

requerimento do Ministério Público, devendo ser oportunizada a oitiva do apenado (BRASIL, 

1984, art. 143). 

Veja-se que um condenado em regime semiaberto, para ser incluído no SPF, deve, 

primeiramente, ter sua regressão decretada para posteriormente ter sua inclusão solicitada em 

presídio federal. Ocorre que o oposto também é verdadeiro. Se um preso recolhido em 

estabelecimento prisional federal teve a progressão deferida, para não haver o seu retorno o 

Estado de origem, deve necessariamente ter revogada a decisão, o que pode ocorrer por meio 

de recurso do Ministério Público ou por meio de procedimento de regressão, garantindo-se o 

contraditório e a ampla defesa. 

Ao admitir o uso do conflito de competência para reformar decisão que concede 

progressão ou livramento, o STJ subverte os meios legais para tanto, realizando o que o 

Ministro Edson Fachin denominou no julgamento já citado, de “recurso per saltum”, violando 

a garantia do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, resta maculado 

o princípio do devido processo legal, no seu aspecto processual. 

 

4.3.4 A violação ao princípio da individualização da pena 

 

Por fim, resta fazer a análise do tema sob o prisma do princípio da individualização 

da pena, previsto no art. 5º, XLVI da CF107. Ganha relevo tal argumento em razão de o STF ter 

declarado inconstitucional o regime integralmente fechado com base no citado princípio. Ao 

vedar a progressão e o livramento aos presos do SPF, o STJ restabelece uma modalidade de 

regime integralmente fechado no ordenamento, a despeito da decisão do Supremo. 

                                                 
107 XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

 a) privação ou restrição da liberdade; 
 b) perda de bens;  
 c) multa; 
 d) prestação social alternativa; 
 e) suspensão ou interdição de direitos; 
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A celeuma em torno do regime integralmente fechado no Brasil surgiu a partir da 

vedação existente na Lei dos crimes hediondos, proibindo a progressão de regime para 

condenados por tais delitos. No dia 23 de fevereiro de 2006, por maioria de votos (6 a 5), no 

julgamento do HC nº. 82.959/SP (Ministro Relator Marco Aurélio), o Plenário do STF 

reconheceu a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, encerrando a 

possibilidade de regime integralmente fechado no ordenamento brasileiro, o que restou 

sedimentado, inclusive, na súmula vinculante nº. 26108. A posição vencedora fundou-se 

essencialmente no argumento de que o regime integralmente fechado viola os princípios 

constitucionais da humanidade da pena, da dignidade da pessoa humana e da individualização 

da pena.  

Quanto ao último, a norma inserida no 5º, XLVI da CF reflete a ideia de que a 

imposição da pena deve ser individualizada a partir da culpabilidade e do comportamento do 

sentenciado, afastando-se do apelo a considerações relativas à espécie abstrata do delito. 

Portanto, cabe a apreciação do caso concreto de cada indivíduo sem o recurso a considerações 

genéricas e totalizantes. Significa, sobretudo, que as autoridades responsáveis pela execução 

penal possuem o dever de enxergar o preso como ser humano, considerando sua necessidade 

como sujeito de direitos (ROIG, 2017, p. 64). 

A noção essencial da individualização da pena está centrada em três esferas 

diferentes. Primeiramente, no momento legislativo, onde são estabelecidos os marcos penais e 

os parâmetros norteadores do processo individualizador. Após, no momento da condenação, no 

qual o magistrado, seguindo os parâmetros legais do art. 59 do CP109, motivadamente, fixa a 

espécie, a quantidade de pena, e o regime prisional inicial a serem aplicados. E, por fim, na 

execução da pena, quando a sanção é infligida na pessoa do condenado, devendo os órgãos de 

execução atenderem à progressividade (LUISI, 1991, p. 37). 

Nos julgados do STJ, sustenta-se que a impossibilidade da progressão e do 

livramento no SPF decorre de uma “incompatibilidade entre os motivos que autorizam a 

                                                 
108 STF - Súmula Vinculante n. 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 

hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 
de julho de 1990, 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. 

109 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:  
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;  
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. 
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inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução” (CC nº. 125.871/RJ, Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 7/6/2013). 

Inicialmente, a primeira crítica, e mais óbvia, relaciona-se à inexistência de 

qualquer dispositivo em lei que impeça um preso recolhido em presídio federal progredir para 

regime menos rigoroso ou obter o livramento condicional. Não se pode, a despeito de uma 

suposta interpretação sistemática110, ignorar-se a necessidade de observância ao princípio da 

legalidade para se limitar direitos fundamentais assegurados em lei. A interpretação de qualquer 

dispositivo passível de um tratamento penal mais rigoroso deve ser eminentemente restritiva, 

não comportando extensões ou analogias em prejuízo do indivíduo (ROIG, 2017, p. 48). 

Portanto, seria necessária uma norma restritiva, dado que o art. 5º, XLVI da CF prevê que a lei 

regulará a individualização de pena, e a progressão e o livramento são institutos intimamente 

ligados a esse escopo, não podendo o Judiciário se substituir a essa tarefa constitucional, 

explicitamente conferida ao legislador. 

Em segundo lugar, ainda que existisse tal norma, no entanto, esta seria invalidada, 

em face do entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade do regime integralmente 

fechado. Esclareça-se, por relevante, que a progressividade da pena não implica na 

obrigatoriedade de uma progressão, a qual será verificada no caso concreto de acordo com o 

preenchimento dos requisitos legais, mas funciona, em verdade, como uma diretriz a ser adotada 

de forma cogente pelos órgãos da execução penal, um objetivo a ser almejado, capaz de reduzir 

os efeitos danosos do cárcere através do próprio mérito do apenado, progredindo 

parceladamente até ter restabelecida a sua liberdade. É por essa razão que não pode haver uma 

proibição antecipada, abstrata e genérica à concessão de progressão e livramento. 

O sistema progressivo compreende a interseção do resultado concreto da aplicação 

dos princípios da legalidade, da individualização e da humanidade da pena, assegurando um 

programa de pena particularizado, pessoal e inextensível a outra pessoa, dadas as diferenças 

fáticas decorrentes da reação privada de cada indivíduo à inflição de uma sanção restritiva de 

liberdade (FRANCO, 2000, p. 161). A pena, prevista abstratamente pelo legislador, encontra 

seu momento máximo de concretude na sua execução, etapa real que adere de modo definitivo 

na pessoa do condenado, razão esta que são incabíveis interdições genéricas e abstratas, a 

                                                 
110 A utilização a ao recurso hermenêutico da interpretação sistemática é recorrente em tais julgados no STJ. “Tal 

entendimento jurisprudencial deriva da interpretação sistemática dos dispositivos legais que norteiam o 
ingresso no Sistema Penitenciário Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os motivos 
que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução” (CC nº. 125.871/RJ, Ministro 
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 7/6/2013). 
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exemplo do que se vê na vedação conferida pelo STJ aos presos do SPF em relação à progressão 

e ao livramento. 

Como já visto, ambos os direitos exigem a presença de requisitos objetivos e 

subjetivos. A vedação em abstrato operada pelo STJ ocorre, sobretudo, em face da presunção 

de periculosidade do preso incluído no SPF, tornando incompatível o adimplemento do bom 

comportamento carcerário e, consequentemente, do requisito subjetivo, que se tornaria sempre 

inalcançável pelo indivíduo recolhido em estabelecimento federal de segurança máxima. Por 

certo, uma visão menos cautelosa concluiria pela impossibilidade de progressão e livramento, 

e o argumento justificador decorreria de uma conclusão simplista: se a inclusão do preso no 

SPF resulta necessariamente de seu mau comportamento no Estado de origem, restaria, 

portanto, inviável a emissão de eventual atestado de boa conduta carcerária, o que já 

desautorizaria de pronto a progressão pretendida. 

Contudo, tal raciocínio não prospera. É verdade que, via de regra, a inclusão do 

preso em presídio federal ocorre por atos de indisciplina provocados na origem. No entanto, a 

permanência do apenado no SPF pode perdurar por vários anos, nos quais poderá apresentar 

bom comportamento carcerário, sem o cometimento de faltas disciplinares. Eventuais atos 

pretéritos cometidos na origem não podem se eternizar como interdito permanente na 

constatação do bom comportamento (MARCÃO, 2007, p. 142). 

O próprio Regulamento Penitenciário Federal (Decreto nº. 6.877/09) prevê nos art. 

77 e 78 as definições expressas de ótimo comportamento e bom comportamento carcerário. O 

primeiro consiste naquele “decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde 

o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado 

de conduta, somado à anotação de uma ou mais recompensas”. Ao passo que o “bom 

comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, 

desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do 

atestado de conduta”. Por outro lado, o art. 79 diz que o comportamento regular “é o do preso 

cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta”. Por 

fim, “mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta 

grave, sem reabilitação de conduta” (BRASIL, 2009a, art. 80). Ainda no escopo de não tornar 

eterna a sanção disciplinar, assegurando a progressividade da pena, o art. 81111 do regulamento 

                                                 
111 Art. 81.  O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta, a partir do término do cumprimento da 

sanção disciplinar: 
I - três meses, para as faltas de natureza leve; 
II - seis meses, para as faltas de natureza média; 
III - doze meses, para as faltas de natureza grave; e  
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traz a possibilidade de reabilitação da conduta carcerária do preso, estabelecendo prazos para 

que recupere o status de bom comportamento. 

Como já destacado em várias oportunidades ao longo do presente trabalho, o regime 

disciplinar das penitenciárias federais é extremamente rigoroso, haja vista submeter o preso a 

inúmeros procedimentos de segurança e de conduta, os quais, caso violados, ensejam a abertura 

de procedimento disciplinar para apuração de falta, interferindo diretamente na classificação do 

seu comportamento. De outro lado, via de regra, todos os diálogos dos presos, com exceção do 

espaço reservado à visita íntima, são objeto de gravação/interceptação ambiental112. Do mesmo 

modo, são permitidas a abertura e a leitura das correspondências remetidas e recebidas pelos 

internos. 

Sobre o rigor disciplinar, torna-se muito ilustrativa a descrição de Jefferson 

Reishoffer (2015, p. 66) em sua dissertação de Mestrado sobre a atuação do psicólogo no SPF, 

função ocupada pelo autor na Penitenciária Federal de Mossoró (PFMOS). Segundo o 

pesquisador, além do confinamento severo de 22 horas por dia, um fator que gerava muita 

ansiedade entre os detentos era um procedimento padrão que acontece em todas as unidades 

federais, no qual, de acordo com o Manual de Regras e Disciplina do Sistema Penitenciário 

Federal113, sempre que dois ou mais servidores adentram uma ala, o agente penitenciário federal 

precisa dar uma voz de comando: “agente penitenciário na ala”. Após tal aviso, todos os 

internos da ala devem fazer silêncio e estar em posição de prontidão: em pé, mãos para trás, 

cabeça baixa e no fundo da cela. Ainda que o agente penitenciário só necessite falar com um 

interno da ala, todos deverão manter tal posição de prontidão até que terminem os contatos 

necessários e o agente penitenciário saia da ala, liberando a todos com outra voz de comando: 

“ala liberada”. Caso haja alguma manifestação não autorizada de qualquer preso durante o 

procedimento, o interno pode ser advertido, dependendo da conveniência do agente em questão, 

segundo o Regulamento Penitenciário Federal, em uma falta de natureza leve114 ou mesmo de 

natureza grave115. Prossegue o autor que tal estado de prontidão permanente era tido por alguns 

                                                 
IV - vinte e quatro meses, para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa 
ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que 
ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. 

112 Essa possibilidade varia de acordo com o entendimento do Juiz Corregedor da penitenciária federal, mas tem 
sido uma decisão adotada como regra nos estabelecimentos. Na Penitenciária Federal de Porto Velho (PFPV), 
por exemplo, essa autorização existe por força de decisão judicial no auto nº. 2758-20.2011.4.01.4100. 

113 O conteúdo do referido manual é reservado e sigiloso. 
114 Art. 43 Considera-se falta disciplinar de natureza leve: 

[...] 
VIII - desrespeito às demais normas de funcionamento do estabelecimento penal federal, quando não configurar 
outra classe de falta. 
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internos, em atendimento psicológico, como um dos procedimentos mais incômodos do SPF, 

pois exigia que eles estivessem, a todo o momento, prestando atenção na entrada de algum 

servidor, a qualquer momento do dia, além de restarem submetidos ao crivo discricionário do 

agente penitenciário, que, em caso de manifestações não autorizadas, poderia submeter o 

interno a um procedimento de apuração de falta disciplinar116. 

Diante do extremo rigor disciplinar presente no SPF, manter bom comportamento 

em uma penitenciária federal não é tarefa simples. Os presos que conseguem conservar o seu 

prontuário livre de faltas disciplinares são raros, reforçando a ideia de que o mérito do apenado 

em um sistema de máxima segurança é algo que não pode ser desprezado, sob o argumento de 

o simples fato de estar no SPF já o impede de ter um atestado de boa conduta. É preciso analisar 

cada caso concreto, sob pena de violação à individualização da pena. O entendimento do STJ, 

contudo, caminha em sentido oposto, servindo de desestímulo para a manutenção da disciplina, 

já que nem mesmo com bom comportamento é possível obter a progressão e o livramento, 

provocando no preso um sentimento de que o custo para se manter livre de faltas disciplinares 

não é compensador. 

Não é o fato de ter sido submetido em certa data ao rigoroso regime das 

penitenciárias federais por apresentar, ao tempo da inclusão, interesse da segurança pública na 

sua transferência, que estará afastada de plano e ad eternum a hipótese de preenchimento do 

requisito subjetivo para progressão ou livramento. Poderá o apenado, tempos depois e ainda 

sob a custódia federal, atender aos requisitos legais da LEP e fazer jus à passagem ao regime 

mais brando117. 

A vedação genérica e abstrata aos direitos à progressão e ao livramento condicional 

é um exemplo de legitimação de um campo de exceção à legalidade, aproximando-se daquilo 

defendido pelas teorias das relações especiais de sujeição. Apenas pela condição de estar no 

SPF, por si só, em abstrato, o preso fica com os direitos à progressão e ao livramento 

                                                 
115 Art. 45 Considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na Lei nº 7.210, de 1984, e 

legislação complementar: 
[...] 
V - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 

116 Enquanto estive em atuação na PFMOS na qualidade de Defensor Público, atuei na defesa de presos em dezenas 
de procedimentos disciplinares que retratavam fielmente essa situação narrada, na qual o apenado era acusado 
de cometimento de falta grave por desrespeitar o agente penitenciário em razão de alguma mínima 
manifestação durante procedimentos de entrada na ala das celas. Certa vez, após o agente iniciar o 
procedimento com a voz de commando, um interno continuou a cantarolar uma música enquanto tomava 
banho. Em razão do fato, o agente reportou ao Diretor, que abriu procedimento disciplinar contra o preso. 

117 Renato Marcão (2017, 143) defende a possibilidade inclusive de progressão mesmo em caso de o preso estar 
submetido ao RDD, utilizando-se de fundamentos semelhantes. 
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condicional suspensos, violando-se o princípio basilar da individualização da pena, consoante 

já reconhecido pelo STF em caso de crimes hediondos. 

 

4.4 O problema do prazo de permanência e o princípio da humanidade das penas 

 

Neste último tópico, é analisada a questão do prazo de permanência do preso no 

SPF. O art. 10, §1º da Lei nº. 11.671/08 prevê que “o período de permanência não poderá ser 

superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado 

motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência”. O STF118 e o 

STJ119 entendem que não há um limite para o número de renovações, podendo o apenado 

permanecer em presídio federal o tempo que for necessário para resguardar o interesse da 

segurança pública, inclusive cumprindo a pena integralmente no estabelecimento de segurança 

máxima, longe do local da condenação, caso necessário. Assim, esta posição será apreciada 

criticamente, a luz do direito constitucional brasileiro e do direito internacional dos direitos 

humanos. Para tanto, será verificado se há violação ao princípio da humanidade das penas.  

Este princípio traduz a principal fonte ética e argumentativa para a contenção dos 

danos produzidos pelo exercício do poder punitivo (ROIG, 2017, p. 33) e encontra-se 

amplamente consagrado pelo direito internacional dos direitos humanos, a exemplo da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem120, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos da ONU121, das Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento do Preso (Regras 

                                                 
118 “Não se depreende necessariamente do mencionado dispositivo que se trate de prazo de permanência máxima. 

Em caso de necessidade, é possível que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue 
significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.” 
(HC nº 112.650, Primeira Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 30/10/2014 - ATA nº. 160/2014. DJE nº. 
213, divulgado em 29/10/2014). 

119 “Sendo assim, a decisão recorrida encontra suporte no § 1° do citado artigo, que não fixa qualquer limite 
temporal, possibilitando a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança 
máxima, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. 
Conclui-se, portanto, que a renovação de permanência do apenado no estabelecimento federal pode ser 
renovada tantas vezes quantas forem necessárias para o resguardo do interesse da segurança pública ou do 
próprio preso.” (HC 146033/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 02/08/2010). 

120 “Artigo 5 Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.” 
121 “Artigo 10 

1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à 
pessoa humana.” 
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de Mandela)122 e da Convenção Americana de Direitos Humanos123. No Brasil, o princípio da 

humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (BRASIL, 

1988, art. 1º, III) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (BRASIL, 1988, art. 4º, 

II). Ainda em sede constitucional, prevê-se a proibição de tortura e tratamento cruel e 

degradante (BRASIL, 1988, art. 5º, III) e na vedação das penas de morte, cruéis ou perpétuas 

(BRASIL, 1988, art. 5º, XLVII). 

É importante destacar que as normas constitucionais que consagram o princípio da 

humanidade, citadas anteriormente, têm eficácia direta, independemente de mediação 

legislativa, conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário nº. 592.581/MS, julgado em 

repercussão geral, no qual fixou-se a tese de que é “lícito ao Judiciário impor à Administração 

Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras 

emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da 

pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos 

do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o 

argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 

No âmbito da teoria garantista, o princípio da humanidade é reconhecido através do 

axioma nulla poena sine necessitate (não há pena sem necessidade), significando, acima de 

qualquer argumento utilitário, que o valor da pessoa humana impõe uma limitação fundamental 

em relação à qualidade e à quantidade da pena. É este o valor sobre o qual se funda, 

irredutivelmente, o rechaço da pena de morte, das penas corporais, das penas infames e, por 

outro lado, da prisão perpétua, das penas privativas de liberdade excessivamente extensas e da 

submissão a condições degradantes (FERRAJOLI, 2002, p. 318). 

O tema da humanização relaciona-se diretamente com os efeitos do processo de 

prisionização sobre o indivíduo. Nesse sentido, são notáveis as contribuições teóricas de Erving 

Goffman (1974), que produziu estudos sobre os efeitos psicológicos e sociais em pessoas 

recolhidas em instituições totais, a exemplo da prisão, estabelecimentos cujo fechamento ou 

caráter total é traduzido pela barreira ao contato com o mundo externo, reduzindo o âmbito 

social do indivíduo a uma realidade fechada. O processo de prisionização é visto como uma 

                                                 
122 Regra 1 Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e dignidade inerentes ao ser 

humano. Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou 
degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A 
segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre 
assegurada. 

123 “Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa 
privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.” 
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alteração do encarcerado numa espécie de dessocialização, levando o preso à absorção de 

hábitos da prisão, assimilando a nova cultura carcerária, substituindo os padrões no qual vivia 

pelos padrões da instituição total. Nesse processo, o seu eu é sistematicamente mortificado, a 

partir dos processos de disciplina ao qual é submetido, o que é iniciado sobretudo a partir do 

nível limitado de contato com o mundo externo e da assimilação das rotinas e da cultura da 

prisão. Quanto menor o contato com os laços que o vinculam ao espaço externo, mais rápido 

percebe-se o impacto psicológico sobre o interno, bem como maior a sua aderência às regras da 

instituição total (GOFFMAN, 1974, p. 24). 

Em prisões de segurança máxima, como os estabelecimentos que compõem o SPF, 

as relações e processos de identidade e assimilação repercutem de forma mais rápida e severa, 

acarretando danos psicológicos mais rapidamente, dado rigor disciplinar, a utilização do 

isolamento celular por 22 horas diárias e a redução de contato com o seio familiar. Não é por 

outro motivo que a lei n. 11.761/08 previu que a estadia do preso é excepcional e por tempo 

determinado (art. 10124), traduzindo a ideia intuitiva de que a permanência nesse regime não 

pode ser indefinida no tempo, como têm entendido o STF e o STJ. Nesse aspecto, a 

interpretação da própria lei não dá margem para uma permanência indefinida ou 

excessivamente demorada, pois resta claro que tais estabelecimentos prisionais se prestam a 

cumprir um papel provisório e anormal. 

Importante observar que até mesmo o RDD possui tempo máximo de permanência, 

fixado em até um sexto da pena aplicada, conforme art. 52, I da LEP125. Assim, ao preso 

somente poderá ser aplicada a inclusão no RDD por uma fração da sua pena total, não podendo 

ser submetido durante todo o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Não 

obstante as diferenças jurídicas existentes entre SPF e RDD, o mais importante é perceber que 

ambos fazem parte de uma mesma racionalidade, configurada através do aparelhamento de 

políticas penitenciárias de exceção que neutralizam e segregam determinados presos, 

fornecendo contornos atuais à noção de alta periculosidade e, assim, autorizando a adoção de 

medidas de recrudescimento disciplinar a partir de regimes de máximo confinamento e mínima 

concessão de direitos e garantias (REISHOFFER; BICALHO, 2013, p. 163). Em face disso, 

                                                 
124 Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por 

prazo determinado. 
125 Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da 

ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime 
disciplinar diferenciado, com as seguintes características:  
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de 
mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada. 
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torna-se injustificável a fixação de um prazo máximo para o RDD, e a indefinição de tempo de 

permanência no SPF. 

No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, a prática do isolamento 

solitário prolongado ou indefinido é vedada nos termos da Regra 44.1, a e b, das Regra de 

Mandela126. Esse normativo trouxe importante avanço na regulamentação internacional sobre 

o tema, posto que nas Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Presos de 1955, o 

isolamento era permitido, sem limite de tempo, com o aval de um médico127. Durante mais de 

cinquenta anos, o Estados que compõem a ONU utilizavam as referidas regras como um guia 

para estruturar sua Justiça e sistemas penais. Ocorre que essas normas nunca tinham passado 

por revisão até o ano de 2015, quando, finalmente, as Nações Unidas oficializaram novo quadro 

normativo, incorporando novas doutrinas de direitos humanos para tomá-las como parâmetros 

na reestruturação do atual modelo de sistema penal e percepção do papel do encarceramento 

para a sociedade. Editaram-se, pois, as chamadas Regras de Mandela, assim nomeadas por 

terem sido concluídas na África do Sul. O novo Estatuto levou em consideração instrumentos 

internacionais como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo. 

Segundo as Regras de Mandela128, configura-se confinamento solitário aquele no 

qual o preso permanece isolado “por 22 horas ou mais, por dia, sem contato humano 

                                                 
126 Regra 43. 

1. Em nenhuma hipótese devem as restrições ou sanções disciplinares implicar em tortura ou outra forma de 
tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser 
proibidas:  
(a) Confinamento solitário indefinido;  
(b) Confinamento solitário prolongado;  
(c) Encarceramento em cela escura ou constantemente iluminada;  
(d) Castigos corporais ou redução da dieta ou água potável do preso;  
(e) Castigos coletivos. 

127 Regra 32. 
1) As penas de isolamento e de redução de alimentação não devem nunca ser aplicadas, a menos que o médico 
tenha examinado o recluso e certificado, por escrito, que ele está apto para as suportar. 
2) O mesmo se aplicará a outra qualquer sanção que possa ser prejudicial à saúde física ou mental do recluso. 
Em nenhum caso devem tais sanções contrariar ou divergir do princípio estabelecido na regra 31. 
3) O médico deve visitar diariamente os reclusos submetidos a tais sanções e deve apresentar relatório ao 
diretor, se considerar necessário pôr fim ou modificar a sanção por razões de saúde física ou mental. 
128 Ao longo de 55 anos, os Estados usaram as “Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Presos” como 
um guia para estruturar sua Justiça e sistemas penais. Ocorre que essas regras nunca tinham passado por revisão 
até o ano de 2015, quando, finalmente, as Nações Unidas oficializaram novo quadro de normas, incorporando 
novas doutrinas de direitos humanos para tomá-las como parâmetros na reestruturação do atual modelo de 
sistema penal e percepção do papel do encarceramento para a sociedade. Editaram-se, pois, as chamadas Regras 
de Mandela. O novo Estatuto levou em consideração instrumentos internacionais vigentes no país, como o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais e a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
e seu Protocolo Facultativo. 
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significativo”, conforme prevê a Regra 44, que, em sua parte final, conceitua o confinamento 

solitário prolongado como aquele que perdura por mais de quinze dias consecutivos129. Em 

síntese, atualmente, as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Preso admitem o 

confinamento solitário por apenas quinze dias, vedando o confinamento solitário prolongado 

(mais de quinze dias) ou indefinido. 

O isolamento praticado no RDD e no SPF enquadra-se no conceito de confinamento 

solitário das Regras de Mandela, dado que o preso permanece em cela individual durante 22 

horas diárias com contato humano insignificante. Quanto ao prazo, o Brasil não se encontra de 

acordo com a citada normativa internacional. Enquanto o RDD classifica-se como 

confinamento solitário prolongado, limitado a um sexto da pena do preso, o SPF encontra-se 

em situação de violação mais flagrante, pois enquadra-se na modalidade de confinamento 

solitário indefinido, posto que o STF e o STJ admitem a prorrogação indefinida da permanência 

do preso neste regime. 

Ainda de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, sustentam Caio 

Paiva e Thimotie Heemann que, de acordo com o que foi decidido pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos no caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, é possível argumentar que o 

RDD viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque no julgamento, a Corte 

entendeu que o isolamento prolongado e a incomunicabilidade coativa representam formas de 

tratamento cruel e desumano, lesivas da integridade psíquica e moral da pessoa e do direito de 

todo detido à dignidade inerente ao ser humano (PAIVA; HEEMANN, 2017, p. 118). O mesmo 

raciocínio é aplicável ao SPF, dadas as similitudes quanto às condições de isolamento a que 

permanece submetido o preso.  

Segundo o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre 

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Juan E. Méndez, o 

conceito de isolamento consiste no confinamento dos presos em suas celas por 22 a 24 horas 

ao dia e que, em sua visão, o regime de isolamento por longo período de tempo é aquele que 

exceder quinze dias, “porque, a partir deste momento, de acordo com a literatura pesquisada, 

alguns dos danos psicológicos causados pelo isolamento se tornam irreversíveis”130. Para além 

                                                 
129 Regra 44: Para os objetivos destas Regras, o confinamento solitário refere-se ao confinamento do preso por 22 

horas ou mais, por dia, sem contato humano significativo. O confinamento solitário prolongado refere-se ao 
confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos. 

130 Sobre os efeitos do isolamento prolongado, ver o relatório elaborado pelo Relator Especial do Conselho de 
Direitos Humanos sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Juan E. 
Méndez, de acordo com a Resolução 65/205 da Assembleia Geral. Disponível em: 
<http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Juan%20Mendez_Agosto%202011_PORT.pdf>. Acesso em: 
07 jun. 2017. Vejamos trecho elucidativo: “O Relator Especial  chama a atenção da Assembleia Geral para sua 
constatação  de que  o  regime de isolamento é praticado  na maioria dos Estados. O relator conclui  que,  
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da segregação física da sociedade, se agrega um castigo que remonta aos suplícios referidos por 

Foucault (2001, p.34): “o suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento”. 

No que concerne aos efeitos do confinamento prolongado para a saúde mental dos 

apenado, ilustrativo o dado trazido pelo Professor Paulo Gastalho de Bicalho, por ocasião de 

palestra proferida no VI Workshop do SPF, oportunidade em que mencionou a situação da 

Penitenciária Federal em Catanduvas/PR, a qual teria população de 101 pessoas presas, em 16 

de junho de 2016, das quais 62% fazem uso de alguma medicação. Dentre os que fazem uso de 

medicação, 93% fazem uso de medicamentos psicotrópicos (ANUÁRIO, 2016, p. 85). No 

mesmo sentido o relato significativo de Jefferson Reishoffer (2015, p. 66), ao verificar 

empiricamente, na qualidade de psicólogo na Penitenciária Federal de Mossoró, que passados 

alguns meses do início do funcionamento do estabelecimento, em 2010, foi constatado que 

quase 60% do presídio fazia uso de algum tipo de psicotrópico para controle e tratamento de 

ansiedade, insônia ou sintomas depressivos. 

Verifica-se que a permanência prolongada e indefinida de presos no SPF, nos 

moldes aplicados atualmente, viola o princípio da humanidade das penas, consagrado na 

Constituição Federal e no direito internacional dos direitos humanos, em especial as Regras 

Mínimas da ONU para o Tratamento do Preso. Como o próprio nome sugere, tais regras são 

pautadas pelo minimalismo, estabelecendo-se critérios básicos para o atendimento à 

humanização do encarceramento. Nesse aspecto, pode-se dizer que o SPF não garante sequer o 

mínimo de humanização estabelecido pela diretriz das Nações Unidas. 

Torna-se necessário adequar o funcionamento do SPF à Constituição Federal e às 

Regras de Mandela, atendendo ao imperativo da humanização mínima da pena, conteúdo básico 

para o convívio civilizado com o cárcere. Não se defende aqui a extinção das penitenciárias 

federais. A adequação às regras mínimas da ONU poderá ser feita com a mudança quantitativa 

e qualitativa da custódia dos presos no SPF. No primeiro aspecto, deverá necessariamente ser 

reduzido o tempo de isolamento solitário para patamar inferior a 22 horas diárias. Ainda no 

critério quantitativo, deverá ser fixado um prazo máximo de permanência do preso no SPF, a 

exemplo do previsto no RDD. No campo qualitativo, deverão ser intensificadas as atividades 

educativas e laborais oferecidas aos presos e possibilitar um maior contato com seus familiares, 

                                                 
quando  as  condições  físicas  e  o   regime  de  isolamento   causam  grave  dor  ou sofrimento  mental  e  
físico ,  quando  este  regime  é  aplicado  como  forma  de  pena, quando  é  imposto  no  curso  da  prisão  
provisória,  quando  é  aplicado  por  tempo indeterminado   ou por um  longo  período, quando utilizado  no 
caso de adolescentes ou pessoas com deficiência mental,  o  regime de isolamento   pode constituir  tratamentos 
ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes ,  ou  até  mesmo  tortura.  Ademais, a prática de regime de 
isolamento   aumenta o risco de que atos de tortura e outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos   
ou degradantes não sejam percebidos, tampouco contestados.” 
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assegurando convívio humano significativo, que é o critério qualitativo utilizado pela ONU 

para classificar o isolamento como solitário.  

No entanto, as perspectivas para uma adequação às regras mínimas da ONU não 

parecem estar em um horizonte próximo. É o que se conclui ao analisar o denominado “Projeto 

de Lei Anticrime”131, apresentado recentemente pelo Ministério da Justiça, no qual, dentre 

inúmeras medidas, se propõe a alteração da Lei nº. 11.671/08 para expressamente prever 

condições mais severas de encarceramento, como a restrição de visitas de familiares, inclusive 

crianças, somente por meio de parlatório para todos os internos. Assim, caso o projeto seja 

aprovado nesses moldes, a visita através de um vidro espesso será a regra, diferentemente do 

que ocorre atualmente, em que a regra é a visita social de familiares ser feita com contato direto, 

salvo para os presos submetidos ao RDD, que recebem as visitas em parlatório. Além de tornar 

o contato humano menos significativo, o projeto prevê um aumento do tempo de permanência 

dos presos no SPF, que passará de 360 dias, renováveis, para até três anos, igualmente 

renováveis. Vê-se, portanto, que a via legislativa não sugere uma boa perspectiva atual de 

adequação às regras mínimas da ONU.  

Outra possibilidade de adaptação do SPF aos patamares internacionais básicos de 

humanização é a via judicial, visto que resta pendente de julgamento a ADI n. 4.162, ajuizada 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2004, que busca a declaração 

de inconstitucionalidade do RDD, o que, a depender do resultado do julgamento, poderá 

repercutir no SPF, dada a aplicação da teoria dos motivos determinantes, que prevê a extensão 

do efeito aos motivos que fundamentaram a decisão tomada em controle concentrado abstrato 

de constitucionalidade132. No entanto, esta possibilidade não aparenta ser promissora, em face 

da postura do STF em relação aos direitos e garantias dos presos recolhidos em 

estabelecimentos prisionais federais, servindo como instância legitimadora de violações, 

conforme amplamente demonstrado ao longo do presente trabalho. 

 

                                                 
131 A proposta foi apresentada pelo Ministro da Justiça Sergio Moro no dia 4 de fevereiro de 2019, conforme 

noticiado no site do Planalto. http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/noticias/2019/02/projeto-de-
lei-anticrime-e-dever-do-governo-federal-liderar-mudancas-afirma-moro. Consulta realizada em 05 de 
fevereiro de 2019. A íntegra do projeto pode ser acessada em <https://www.conjur.com.br/dl/projeto-lei-
anticrime-ministerio-justica.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2019. 

132 Sobre o assunto, Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva Martins (2011, p. 546) assim se pronunciam: 
“Tal como acentuado, o caráter transcendente do efeito vinculante impõe que sejam considerados não apenas 
o conteúdo da parte dispositiva da decisão, mas a norma abstrata que dela se extrai, isto é, a proposição de que 
determinado tipo de situação, conduta ou regulação – e não apenas aquela objeto do pronunciamento 
jurisdicional – é constitucional ou inconstitucional e deve, por isso, ser preservado ou eliminado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo que foi exposto nesta disserta, conclui-se: 

1. O SPF foi criado a partir de uma legislação criminal de urgência, consubstanciada na Lei 

nº. 10.792/03, como resposta ao extravasamento da violência extramuros comandada por 

organizações criminosas de dentro dos presídios, reformando parcialmente o sistema 

penitenciário brasileiro, com vistas a redirecionar as finalidades do encarceramento e 

reforçar a função de incapacitação do preso através da adoção do isolamento celular. 

2. A execução penal federal caracteriza-se como uma atuação em modalidades diversas do 

padrão por razões de peculiaridades que caracterizam determinados condenados e as 

consequentes valorações sobre sua personalidade, baseada essencialmente na 

representação de periculosidade do condenado, que justifica a tomada de decisão, 

mitigando os direitos e as garantias previstas em lei. 

3. Os presídios federais foram inspirados nos estabelecimentos supermaxes dos Estados 

Unidos, prisões que redimensionaram a forma de encarcerar com a finalidade de neutralizar 

o condenado e que formam um dos traços do fim do welfarismo penal, predominante 

naquele país entre as décadas de 50 e 70, o qual partia do axioma básico de que medidas 

penais devem, sempre que possível, se materializar mais em intervenções reabilitadoras 

que na punição meramente retributiva. 

4. No Brasil, as políticas de welfare foram inauguradas oficialmente com a Lei de Execução 

Penal, de 1984, embora o país nunca tenha vivenciado a sua implementação prática. Os 

elementos recentes do declínio de tais políticas podem ser traduzidos a partir do aumento 

da população carcerária, da criação do RDD e do SPF. 

5. A proteção dos direitos e das garantias dos presos encontra-se relacionada com os modelos 

de execução penal (administrativista, misto e jurisdicional) e com os sistemas processuais 

(inquisitório e acusatório), a partir dos quais se pode definir o espaço destinado à jurisdição 

na execução da pena. 

6. A experiência histórica demonstrou que uma concepção puramente administrativa da 

execução penal enseja o arbítrio, traço marcante de instituições totais, de modo que a busca 

por uma maior humanização do cárcere fez com que se estabelecesse a necessidade de um 

estatuto jurídico do preso, capaz de ser tutelado judicialmente, assegurando-se o caráter 

jurisdicional da execução da pena. O sistema adotado pela Constituição e pela LEP é o 

jurisdicional. 
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7. Não se torna crível um sistema misto, pois as características dos sistemas, como a dos 

paradigmas e dos tipos ideais, são a sua identificação com princípios unificadores. Deles 

apenas se aproximam tendências opostas, mas sem a fusão sistemática ou paradigmática. 

Isso não impede que tenhamos notas de um sistema no interior de outro que se contrapõem, 

mas estas não descaracterizam a matriz original do modelo. 

8. Apesar de a Lei de Execução Penal (LEP) ter estabelecido a jurisdicionalização do 

cumprimento da pena, criando instrumentos para a tutela dos direitos e das garantias do 

apenado, essa responsabilidade pelo controle de eventuais arbítrios e excessos vem sendo 

atenuada pelo Judiciário sob o argumento da necessidade de manutenção da ordem, 

materializada pelo conjunto de signos da disciplina e da segurança. 

9. A jurisdicionalização da execução pode ser avaliada por duas óticas: quantitativa e 

qualitativa. A primeira representa a garantia de um sistema de justiça capaz de ter estrutura 

para assegurar a apreciação, a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento da pena, 

enquanto o aspecto qualitativo, principal foco deste estudo, trata do conteúdo produzido 

pelo Poder Judiciário através das suas decisões, as quais podem refletir uma postura 

inquisitiva ou acusatória. 

10. A Constituição de 1988, além de ratificar a jurisdicionalização da execução penal no Brasil, 

inaugurou um modelo acusatório para o processo penal pátrio, no qual o processo deve ser 

público; o magistrado imparcial e equidistante das partes; a gestão da prova deve estar a 

cargo das partes; a atividades de julgar e acusar deverão estar encarregadas a pessoas 

distintas; e o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em todas as etapas 

processuais. Todas essas características acusatórias se estendem ao cumprimento da pena, 

não obstante subsista, no ordenamento infraconstitucional, inúmeras leis de caráter 

inquisitivo no âmbito da execução penal. 

11. Um convívio minimamente civilizado com o cárcere na atualidade exigem dois 

compromissos: 1) a humanização da pena, através de mecanismos que mitiguem os efeitos 

da prisionização; e 2) a limitação do poder punitivo do Estado, mediante o cumprimento 

rigoroso das garantias processuais e do cumprimento da Constituição. Esses objetivos se 

tornam possíveis por meio da adoção de uma instrumentalidade garantista, traduzida em 

um modelo normativo de direito, técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a 

maximizar a liberdade, estabelecendo-se, sob a ótica jurídica, como um sistema de vínculo 

impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos, através da 

legalidade em sentido estrito. 
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12. O garantismo apresenta-se como um modelo limite, apenas tendencialmente e jamais 

plenamente satisfatível, tornando possível identificar graus de garantismo. 

13. O princípio da legalidade é a nota essencial do Estado de Direito e do sistema acusatório-

garantista no campo da execução penal, porquanto é da essência do seu conceito 

subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. 

14. A vagueza das hipóteses de inclusão do preso previstas na Lei nº. 11.671/08 acarreta 

violação ao princípio da legalidade estrita, vulnerando a ampla defesa (BRASIL, 1988, art. 

5º, LV) dada a grande discricionariedade conferida às autoridades de segurança pública e 

aos juízes para definirem o perfil do apenado passível de inclusão no Sistema Federal. 

15. Relatórios de inteligência policial somente serão elementos suficientes para aferir a 

hipótese de inclusão prevista no art. 3º, I do Decreto nº. 6.877/09 (BRASIL, 2009a), se 

forem instruídos com peças do inquérito policial (auto de prisão em flagrante, auto de 

indiciamento, outros elementos de prova constantes do inquérito) ou da ação penal 

(denúncia, decisão que decretou a prisão cautelar etc.) que corroborem a alegação de que 

o preso exerce função de liderança em organização criminosa, de forma a assegurar a ampla 

defesa e o contraditório. 

16. A aplicação da hipótese de inclusão prevista no art. 3º, III do Decreto nº. 6.877/09 

(BRASIL, 2009a) somente pode ser aplicada caso demonstrado que a aplicação do RDD 

no estado de origem não se mostrou suficiente para atingir o seu fim ou, uma vez incluído 

no RDD, o estado de origem não disponha de vagas nesse regime. 

17. O conflito de competência previsto na Lei nº. 11.671/08 viola o sistema acusatório, pois 

traduz instrumento que funciona materialmente como recurso, manejado indevidamente 

pelo Juízo da origem, alçado à condição de parte, acarretando a violação da imparcialidade 

do magistrado, concorrendo para a política de segurança pública de que se torna 

protagonista ao impugnar a decisão do Juízo Federal e ao sustentar perante o STJ a presença 

de periculosidade do preso, capaz de remetê-lo ao cárcere federal de segurança máxima, 

função cuja vocação constitucional recai sobre o órgão do Ministério Público. 

18. O uso do conflito de competência para impugnar a decisão que nega a inclusão do preso 

no SPF viola o art. 5º, LV da Constituição (BRASIL, 1988), visto que o procedimento no 

STJ não prevê a participação da defesa, apesar de o incidente tratar sobre o mérito acerca 

do cabimento da inclusão do preso, que está sendo formalmente acusado de ser perigoso. 

19. O entendimento jurisprudencial dominante no STJ no sentido de que não cabe ao Juízo 

Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência de preso para 

estabelecimento prisional de segurança máxima, assim como quando requer a renovação 
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do prazo de permanência. Porquanto, o Juízo Estadual é o único habilitado a declarar a 

excepcionalidade da medida, pois viola a garantia processual do duplo juízo de 

admissibilidade previsto na Lei nº. 11.671/08, reduzindo o Juízo Federal a uma função 

meramente homologatória e restringindo a proteção dos direitos e das garantias dos presos, 

mormente a ampla defesa e o contraditório. 

20. A postura da prevalência do Juízo Estadual sobre o Juízo Federal esvazia a possibilidade 

de o STJ firmar decisões com parâmetros para controle das inclusões, adotando uma 

posição quase sempre protocolar, na qual apenas afirma que o Juízo Federal não deve 

adentrar no mérito dos motivos da inclusão, ratificando o que foi decidido pelo Juízo da 

origem. 

21. A jurisprudência do STJ acarreta a preponderância do Juízo da origem, tornando 

assimétrica a situação do preso, visto que para o Estado de origem sempre será interessante 

manter o preso longe do local da condenação. A autoridade requerente ou o próprio Juízo 

originário são partes interessadas na manutenção do preso no SPF, dado que têm presente 

só a sua realidade e a sua necessidade, ao passo que esse interesse local deveria ser mediado 

pela análise do juiz responsável pelo estabelecimento prisional federal, visto que está em 

constante contato com o funcionamento do presídio e tem uma expertise no trato com esse 

perfil de preso, por ser inerente à função exercida no SPF.  

22. A vedação em abstrato à progressão de regime e ao livramento condicional ao preso 

recolhido em presídio federal, conforme prevê a jurisprudência do STJ, viola a garantia do 

juiz natural, dado que suprime do Juízo Federal o exercício da sua jurisdição na execução 

penal, a despeito do art. 4º, §1º da Lei nº. 11.671/08 (BRASIL, 2008a).  

23. A admissão do uso do conflito de competência para impugnar a decisão que concedeu 

progressão de regime ou livramento condicional, como têm entendido o STJ e o STF, viola 

o princípio do devido processo legal, operando espécie de “recurso per saltum”, atingindo 

a garantia do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.  

24. A vedação à progressão e ao livramento condicional viola o princípio da legalidade 

(BRASIL, 1988, art. 5º, XLVI), dado que inexiste qualquer dispositivo legal que interdite 

o acesso dos presos recolhidos no SPF a tais direitos. 

25. O princípio da individualização da pena é igualmente violado pela vedação em abstrato à 

progressão e ao livramento condicional, pois configura regime integralmente fechado, o 

qual já foi declarado inconstitucional pelo STF no caso dos crimes hediondos. 

26. A permanência prolongada e indefinida de presos no SPF, nos termos aplicados atualmente, 

viola o princípio da humanidade das penas, consagrado na Constituição Federal e no direito 
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internacional dos direitos humanos, em especial as Regras Mínimas da ONU para o 

Tratamento do Preso (Regras de Mandela), que proíbe o confinamento solitário indefinido, 

dado que o tempo de permanência de apenados nos presídios federais pode ser renovado 

sem limite de tempo, permanecendo custodiados em cela individual durante 22 horas 

diárias sem contato humano significativo indefinidamente. 

27. Portanto, o microssistema de normas que regulam o SPF é marcadamente inquisitivo, 

violando diversos direitos e garantias dos presos, nos moldes pontuados anteriormente, 

tornando possível concluir que a execução penal federal funciona com baixo grau de 

garantismo. Este patamar é aferível a partir da análise da legislação, que prevê mecanismos 

que violam o sistema constitucional acusatório-garantista, a exemplo do conflito de 

competência. Porém, o traço inquisitivo também é reforçado pelo Poder Judiciário, que tem 

funcionado como instância de legitimação das violações apontadas. 
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ANEXO A – GRÁFICO REPRESENTATIVIDADE DA ORIGEM DOS INTERNOS 

DO SPF, POR UNIDADE FEDERATIVA 

 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (DEPEN) 
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ANEXO B – GRÁFICO REPRESENTATIVIDADE DA ORIGEM DOS INTERNOS 

NO SPF, POR REGIÃO DO BRASIL 

 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (DEPEN). 
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ANEXO C – GRAFICO REPRESENTATIVIDADE DAS FACÇÕES PRESENTES NO 

SPF 

 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (DEPEN) 
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ANEXO D – GRAFICO FAIXA ETÁRIA DOS INTERNOS DO SPF 

 

 
Fonte: Anuário do Sistema Penitenciário Federal 2016 (DEPEN). 
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ANEXO E – GRAFICO RAÇA, COR E ETNIA DOS INTERNOS DO SPF 

 

 
Fonte: Santos e Rosa (207).  


