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Das penas privativas de liberdade:

Conceito: A pena privativa de liberdade é a modalidade de sanção que retira do
condenado seu direito de locomoção, em razão da prisão por tempo determinado.

Espécies:
As penas privativas de liberdade podem ser:
a) reclusão (fechado/semiaberto/aberto)
b) detenção (semiaberto/aberto)
c) prisão simples (contravenção penal)
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Regimes:
a) Fechado: cumpre a pena em estabelecimento penal de segurança máxima ou média.
b) Semiaberto: cumpre a pena em colônia penal agrícola, industrial ou em

estabelecimento similar.
c) Aberto: trabalha ou frequenta cursos em liberdade, durante o dia, e recolhe-se na

Casa do Albergado ou estabelecimento similar à noite e nos dias de folga.

Regras para fixação do regime inicial de cumprimento de pena:

- Se a pena imposta for superior a 8 anos: o regime inicial de cumprimento é
o FECHADO.
- Se a pena imposta for superior a 4 anos, mas não exceder a 8 anos : o regime inicial de 
cumprimento será o SEMIABERTO.
- Se a pena imposta for igual ou inferior a 4 anos: o regime inicial de cumprimento da 
pena será o ABERTO.
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Fatores: Reincidência/quantidade de pena/circunstâncias judiciais

Maus antecedentes: entende-se por antecedentes os fatos anteriores praticados pelo

imputado e que acarretam alguma repercussão jurídica, devendo, justamente por isso,

ser apreciados pelo juiz, sejam eles bons ou maus. Consideram-se maus antecedentes

aquelas condutas que merecem reprovação por parte do Estado devido a sua

incompatibilidade com o ordenamento jurídico e que, portanto, tem o condão de

demonstrar a maior ou menor afinidade do imputado com a prática criminosa.

É, também, a condenação penal transitada em julgado em desfavor do agente, que não

poderá servir como reincidência, sob pena de bis in idem. No entanto, cabe ressaltar

que, diante de mais de uma condenação penal transitada em julgado, é possível que

uma sirva como reincidência e a outra como maus antecedentes.
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Reincidência: é uma circunstância legal de aumento de pena, aplicada na segunda fase

da dosimetria, quando o sujeito comete novo crime após ter transitado em julgado

sentença condenatória por crime anterior.

Obs:

Artigo 64, CP:
“Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da 
pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, 
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não 
ocorrer revogação.”
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Regras dos regimes:

• Regime fechado: o condenado cumpre a pena em penitenciária e estará obrigado ao

trabalho em comum dentro do estabelecimento penitenciário, na conformidade de

suas aptidões ou ocupações anteriores, desde que compatíveis com a execução da

pena. Nesse regime, o condenado fica sujeito ao isolamento durante o repouso

noturno.

• Regime semiaberto: não há previsão para o isolamento durante o repouso noturno.

Nesse regime, o condenado terá direito de frequentar cursos profissionalizantes, de

instrução de 2º grau ou superior. Também ficará sujeito ao trabalho em comum

durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento

similar. No regime semiaberto, o trabalho externo é admissível, inclusive na iniciativa

privada, ao contrário do que ocorre no regime fechado.
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• Regime aberto: baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do

apenado. O condenado só permanecerá recolhido (em casa de albergado ou em

estabelecimento adequado) durante o repouso noturno e nos dias de folga. O

condenado deverá trabalhar, frequentar cursos, ou exercer outra atividade

autorizada fora do estabelecimento e sem vigilância.

• Regime especial:

Artigo 37, CP:

“As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e

direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste

Capítulo. ”
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Regime e progressão de regimes:

• Regime disciplinar diferenciado:

Artigo 52, LEP:

“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;
II - recolhimento em cela individual; 
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas 
horas; 
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 
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§ 1° O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou 
condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 
segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.
§ 2° Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o 
condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a 
qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.”

Regime domiciliar: 
Artigo 117, LEP:
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”
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Progressão de regime

Requisitos:

Requisito objetivo: trata-se da necessidade de o preso cumprir parte da pena.

Requisito subjetivo: requer que o apenado tenha um bom comportamento durante o

encarceramento, isto é: que não cometa faltas disciplinares.

Artigo 112, LEP:

“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.”


