COMISSÃO ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO PENAL DO COLÉGIO
NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS – CEEP-CONDEGE

NOTA TÉCNICA 01

ASSUNTO: Análise Constitucional e Sistemático-Legal da Súmula 491 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ. Admissibilidade da Progressão Per Saltum.

EMENTA: A Comissão Especializada em Execução Penal do CONDEGE
contrapõe-se à súmula 491 do STJ, de 13.08.2013, “É inadmissível a chamada
progressão per saltum de regime prisional”. Sendo favorável ao entendimento
de que a data-base para a nova progressão do regime semiaberto para o
aberto deverá ser a data devida de progressão do regime fechado para o
semiaberto e não a data em que efetivamente ocorreu a mencionada
progressão. Outrossim, havendo tempo suficiente as duas progressões de
regime (Fechado-Semiaberto/Semiaberto-Aberto), embora não concedidas na
época própria, a progressão deverá se dar direto para o regime aberto.
ELABORAÇÃO: Arthur Corrêa da Silva Neto – Defensor Público do Estado do
Pará

APROVAÇÃO: Unanimidade

ANO: 2013

Aprovada na reunião da CEEP-CONDEGE realizada na cidade de Salvador-BA
no dia 26.09.2013.

NOTA N° 01/2013/COMISSÃO ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO PENAL DO
COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS – CEEPCONDEGE

Assunto: Análise Constitucional e sistemático-legal da súmula 491 do STJ.

1.

Trata-se de análise constitucional e sistemático-legal da súmula 491 do

STJ, publicada no DJe de 13/08/2012, sob o enunciado “É inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime prisional”.
2.

Tem-se como precedentes ao texto sumular os julgados relativos ao HC

191223

SP

2010/0215946-7;

HC

173668

SP

2010/0093168-2;

HC

175477 SP 2010/0103645-4, entre outros.
3.

Os aludidos julgados basicamente possuem como ratio decidendi a

necessidade de cumprimento pelo apenado ao que previsto no art. 112, da Lei
7.210/84 – Lei de Execução Penal.
4. É a breve síntese.
I – Da Análise e Fundamentação Jurídica

5.

Já dizia Rui Barbosa “Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça

qualificada e manifesta” [1] é dizer a demora na resolução do processo significa
a potencialização de um dano.
6.

Nos primórdios o homem se utilizava da autotutela, mas em dado

momento da história cria-se uma ficção chamada Estado que passa a chamar
para si a resolução das lides, nesse passo igualmente cria-se o processo que
se constitui no meio pelo qual o Estado resolve as demandas que lhe são
propostas garantindo a igualdade entre os demandantes.
7.

Assim, vê-se, que o processo deve ser a solução, não o obstáculo.

8.

No âmbito do processo penal de conhecimento se construiu o instituto

do relaxamento da prisão com a imediata soltura do acusado naquelas
situações em que há delonga na conclusão do processo estando o réu preso.

Nestes casos entende-se haver constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, sendo cediço nessas ocorrências que se o acusado não
concorreu para tanto, deve-se lhe conceder o direito de responder o processo
em liberdade [2].
9.

Na Execução Penal a necessidade de construção de um entendimento

similar que permita ao menos que se considere a data-base para nova
progressão – aqueles que progridem do regime fechado para o semiaberto – a
data em que o apenado faria jus, nos parece ser medida da mais lídima justiça,
mesmo porque nesta seara em face de haver diversos órgãos estatais com a
incumbência de viabilizar a entrega do direito ao apenado, a questão em tela
se dimensiona a alcançar matizes de violação de direitos.
10.

Na seara execucional o Estado-Juiz não é inerte, pelo contrário

consoante os termos do art. 195 da Lei de Execução Penal – LEP, vislumbrase um dever desta autoridade de implementar o direito do recluso de ofício.
11.

Desse modo, ressoa incongruente aquele mesmo Estado-Juiz que

poderia conferir o direito ao preso no tempo devido, manifestar-se, tempos
depois aduzindo que como não deu um direito do cidadão que era obrigação
sua conceder e que agora por que passou o tempo o cidadão terá que
aguardar mais um pouco em situação mais gravosa para só então gozá-lo.
12.

Diga-se de igual modo ao órgão ministerial que no Direito de Execução

Penal para além de fiscal da lei, conforme, depreende-se dos artigos 68, II, “a”
a “e” c.c. 195 da LEP, tem a função no plano judicial de atuar realizando
pedidos.
13.

A Defensoria Pública erigida a Órgão de Execução Penal pela Lei

12.313/2010, com fulcro no art. 81-A e 81-B, da LEP por excelência tem a
incumbência de formulação de pedidos em favor dos apenados, assim se
insere também nesse contexto.
14.

Além desses órgãos há outros que podem iniciar o processo judicial na

Execução Penal, mas por estes que são as instituições de maior envergadura
que atuam nesse setor já se demonstra a dificuldade em se sustentar a tese
que considera que a data-base para o novo pleito de progressão de regime –

para aqueles que progridem do regime fechado para o semiaberto – seria a
data em que se efetivamente concedeu o direito.
15.

Não obstante, o entendimento pacificado no STJ a gerar edição de

súmula, pela análise dos julgados que fundamentaram o verbete sumular [3],
verifica-se que a compreensão sumulada por aquela Corte se deu apenas a luz
da interpretação do artigo 112 da LEP, quando uma compreensão mais ampla
do tema enseja a análise em conjunto com os arts. 66, 68, II, “a” a “e”, 81-A,
81-B, 195 e 196 da LEP.
16.

Nesse passo, mesmo o STJ já tendo emitido súmula tocando ao tema,

entende-se que a questão em tela pode ser revisitada sob o prisma da análise
sistemática dos dispositivos da Lei de Execução Penal.
17.

Ademais, em face do que previsto no art. 5°, LXXVIII, da CF/88,

vislumbra-se igualmente ser o tema da análise do Pretório Excelso que poderá
lançar interpretação do dispositivo constitucional mencionado a luz da sua
aplicação no Direito de Execução Penal [4].
18.

Portanto, sob todas as óticas não se trata de tema com interpretações

fechadas, mas ao contrário sob o olhar que aqui se pontuou pende a temática
de análise.
19.

Ponderando pela topografia em que se insere o preceito constitucional

supramencionado, pugna-se por uma interpretação em favor do nacional
brasileiro que venha a cumprir pena, pois interpretação diversa, ou seja, se
utilizando a duração razoável do processo em desfavor do apenado contraria a
lógica da interpretação constitucional.
20.

Cabe-nos ainda salientar, que não nos seduz o argumento de que é

mister a passagem do apenado pelo regime intermediário em face da lógica do
sistema progressivo que foi pensado visando que a pessoa que cometesse um
delito pudesse retornar para sociedade após a passagem por estágios
anteriores de mais rigor até que se chegasse no aberto e assim voltasse ao
convívio em comunidade.
21.

Diz-se isto, pois é cediço a realidade caótica do sistema penitenciário

nacional que se sabe não ressocializa ninguém.

22.

Aqueles que não reincidem é por esforço próprio, auto-consciência, haja

vista que em todas as unidades da Federação sequer se disponibiliza trabalho
ou estudo para quem queira, isso para ficar no mínimo, pois as questões de
salubridade, superlotação, nos parece já vem sendo tida como normais.
23.

Ademais, em diversos casos em que se aplica a tese impeditiva de

progressão pela data devida ou mesmo o que previsto no verbete sumular, o
apenado acaba por auferir o direito de Livramento Condicional primeiro que a
progressão, assim alcança a liberdade de qualquer modo sem passar pelo
regime intermediário.
24.

Noutro norte, destaca-se, que na sistemática concebida pelo enunciado

sumular, o Estado acaba por transferir suas mazelas à pessoa do preso na
medida em que não entrega o direito do apenado no tempo devido e após
protelar essa entrega, com base em fundamento demagógico lhe impede de
acessar direitos que lhes é constitucional e legalmente previsto.
25.

Destarte, pode-se engendrar este entendimento jurisprudencial como

mais um daqueles alocados na seletividade do sistema penal [5], tendo em
vista que o apenado mais abastardo nunca encontrará a situação sob análise,
porque terá advogado para pedir o seu direito no tempo devido, enquanto que
o mais desfavorecido economicamente dependente do sistema, ou seja, do
Estado-Poder Judiciário, Estado-Defensoria Pública e Estado-Ministério
Público, os quais não possuem membros suficientes a darem vazão a
demanda que lhes são colocadas, sempre sentirá o imposto na súmula.
26.

Neste diapasão sob todos os enfoques o entendimento do STJ não

encontra amparo no estágio atual do direito, o qual percebesse caminhar ao
encontro dos postulados da ética e da justiça.

II - Conclusão

27.

Assim, consoante às premissas do neoconstitucionalismo [6] sob os

influxos de seu marco teórico [7] concernente a nova interpretação
constitucional [8], a supracitada súmula 491, do STJ merece ser cancelada,
bem assim ser afastado o entendimento contrário ao que converge no sentido

de a data-base para a nova progressão para o aberto ser a data devida de
progressão do regime fechado para o semiaberto, pois como se demonstrou
este raciocínio é o que melhor se coaduna com a interpretação sistemática da
Lei de Execução Penal e no mesmo passo é a forma de pensar que confere
força normativa a Constituição [9], a qual apregoa terem os processos judiciais
duração razoável.

Salvador-BA, 26 de setembro de 2013.

Arthur Corrêa da Silva Neto
Defensor Público do Estado do Pará
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