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22/03/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 32.788 SÃO PAULO
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: RIVALO CLEITON ABADE SILVA
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: NÃO INDICADO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO
PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE
Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado
da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame
criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício
do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu
convencimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta
do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização
de exame criminológico.
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade
reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.
Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em conhecer do agravo e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos,
em sessão virtual da Primeira Turma de 15 a 21 de março 2019, na
conformidade da ata do julgamento.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 13A5-0858-7A50-786C e senha 2332-C78A-CF94-1D87
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Brasília, 22 de março de 2019.
Ministra Rosa Weber
Relatora
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22/03/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 32.788 SÃO PAULO
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: RIVALO CLEITON ABADE SILVA
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: NÃO INDICADO
RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. Contra decisão de
minha lavra, mediante a qual negado seguimento à reclamação, interpõe
agravo regimental Rivalo Cleiton Abade Silva.
A matéria, em síntese, diz com o alegado desrespeito à autoridade
da Súmula Vinculante nº 26 por decisão judicial que determina a
realização prévia de exame criminológico para analisar o pedido de
progressão do regime de cumprimento da pena.
2. Negado seguimento à reclamação por não vislumbrar afronta ao
enunciado da Súmula Vinculante nº 26.
3. Insiste, a agravante, na tese de afronta à Súmula Vinculante nº 26,
ao argumento de que o enunciado paradigma “exige fundamentação
robusta e necessariamente vinculada com o caso concreto para a realização do
exame criminológico – o que, no caso, inexiste, já que utilizado verdadeiro
“despacho padrão” na prolação da decisão”. Requer o provimento do agravo e
a procedência da reclamação.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento
do agravo regimental.
É o relatório.
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AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 32.788 SÃO PAULO
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. Preenchidos os
pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame
do mérito.
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo regimental do
reclamante:
“(...).
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 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 n. 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.”
Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei
de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação
psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há
vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de
progressão de regime.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte,
consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável
a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da
Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar
necessário para a formação do seu convencimento.
E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça
pode configurar motivação idônea para imposição do exame
criminológico.
Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
“(...)
Imprescindível a submissão do sentenciado a exame

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito,
na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a
concessão de benefício.
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em
comento em razão da gravidade do delito cometido pelo
condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à
sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele
revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora
condenado porque cometeu o grave crime de homicídio, a
indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si
só, legitima a providência acima alvitrada.
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se,
atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter
benefício, sem novos abalos à paz social.
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em
apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se
pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
(…).”
O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação
concreta do apenado – condenado a 04 (quatro) anos de reclusão pela
prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal ) –
determinou, mediante decisão fundamentada, ainda que sucinta, a
realização de exame criminológico.
Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela
autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula
Vinculante nº 26.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art.
21, § 1º, do RISTF).”

2. Consoante consignado na decisão agravada, a via estreita da
reclamação constitucional (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da
República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência
originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula
vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no
exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle
difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação
2
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jurídica e às mesmas partes.
Há que verificar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e
com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
3. Nada colhe o agravo.
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 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 n. 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.”

4. Tal como já asseverado, de acordo com a redação vigente do art.
112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação
psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação
normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de
regime.
5. Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte,
consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a
realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da
Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar
necessário para a formação do seu convencimento.
6. Na hipótese, a decisão sobre o pedido de progressão do regime de
cumprimento da pena foi versada nos seguintes termos:
“(...)
Imprescindível a submissão do sentenciado a exame
criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na
espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de
benefício.
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em
comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado,
concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem
assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se,
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ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o
grave crime de homicídio, a indicar, portanto, periculosidade além do
normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se,
atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter
benefício, sem novos abalos à paz social.
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço,
a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir
que a sociedade seja laboratório de criminosos.
(…).”

7. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta
do apenado – condenado a 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de
roubo ( art. 157, caput, do Código Penal) –, determinou, mediante decisão
fundamentada, ainda que sucinta, a realização de exame criminológico.
Rememoro, nesse diapasão, julgados semelhantes de minha relatoria
exarados nos autos das Reclamações 24.171 (DJe 02.6.2016); 18.944 (DJe
02.3.2016); 21.991 (DJe 17.02.2016); 22.140 (DJe 17.02.2016); 15.646 (DJe
17.5.2013); 11.754 (DJe 19.4.2012); 18.130 (DJe 28.10.2015); 18.198 (DJe
02.3.2016); 18.207 (DJe 02.3.2016); 18.425 (DJe 01.02.2016); 18.521 (DJe
01.02.2016); 18.620 (DJe 01.02.2016); 19.710 (DJe 16.3.2016); 20.006 (DJe
16.4.2015); 20.866 (DJe 02.3.2016); 20.867 (DJe 02.3.2016); 20.868 (DJe
02.3.2016; 20.965 (DJe 02.3.2016); 21.023 (01.02.2016); 21.100 (DJe
01.02.2016); 23.419 (DJe 03.5.2016); 23.893 (DJe 31.5.2016); 24.254 (DJe
09.6.2016).
8. Destaco, ainda, em casos idênticos ao presente, o julgamento das
Reclamações 22.685, Rel. Min. Edson Fachin, da qual fui Redatora p/
acórdão, 1ª Turma, DJe 16.9.2016, 21.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª
Turma, DJe 28.9.2015 e 18.734-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
DJe 27.02.2015. Extraio das respectivas ementas:
“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26.
EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta
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Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº
26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em
que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela,
considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O
magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do
apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de
exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato
praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da
Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente.”
(Rcl 22.685)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO
DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO
DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl
21.619-AgR)
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO
ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº
26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME –
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA
EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO
FUNDAMENTADA,
A
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO
EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU
DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI
Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA
LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO
QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO,
NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA
NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE –
CONSEQUENTE
LEGITIMIDADE
JURÍDICA
DA
DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME
CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA
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PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELA
IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 18.734-AgR)

Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela
autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula
Vinculante nº 26.
10. Não se cogita, nesse contexto, de afronta à autoridade de decisão
desta Suprema Corte, nos moldes do art. 102, I, l, da Constituição da
República.
11. Agravo regimental conhecido e não provido.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 32.788
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : RIVALO CLEITON ABADE SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO.(A/S) : NÃO INDICADO
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negoulhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma,
Sessão Virtual de 15.3.2019 a 21.3.2019.
Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
João Paulo Oliveira Barros
Secretário
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