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A Comissão da Advocacia Militante nas Execuções Criminais da 

21ª Subseção da OAB Bauru, por meio de seu Presidente, Dr. Thiago de 

Amarins Scriptore, bem como da Presidenta da 21ª Subseção da OAB 

Bauru-SP, Dra. Marcia Regina Negrisoli Fernandes Polettini, vem 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar proposta de 

modificação no Artigo 29, parágrafo 1º, Alínea “c” da Lei 7.210 de 11 de 

julho de 1984, conforme segue: 

 

EXPLICAÇÕES PRELIMINARES 

 

1- Pecúlio é o setor da penitenciária responsável por receber e guardar 

o dinheiro que a família manda para o preso ou o salário referente 

ao trabalho realizado pelo preso nas empresa da Unidade. 

2- Esse dinheiro é utilizado pelo preso para comprar, Coca-Cola, 

paçoca, produtos de higiene e limpeza, de acordo com uma lista pré 

determinada pela Unidade Prisional, podendo também enviar o 

dinheiro para a família. 

3- A utilização desse valor pelo preso está estipulado no artigo 29 

parágrafo 1º da lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984. Que segue: 

 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante 
prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) 
do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá 
atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros 
meios; 
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b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com 
a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e 
sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. 

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a 
parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta 
de Poupança, que será entregue ao condenado quando 
posto em liberdade. 

 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

Apesar de não constar expressamente na Lei de Execuções 

Penais que o Apenado pode pagar os honorários de seu advogado através 

do pecúlio, era costuma e inclusive consta no sistema da SAP a 

possibilidade da realização desse pagamento, sendo que os diretores 

fundamentavam o pagamento como sendo pequenas despesas pessoais do 

preso (artigo29, parágrafo 1º, alínea c da LEP). 

Ocorre que em meados de 2018 foram proferidas algumas 

decisões judiciais impedindo o pagamento de honorários aos advogados, 

fundamentando que não há previsão legal. 

Ora Sr. Deputado, os Honorários advocatícios são verbas 

alimentares. 

Ademais, o trabalho do advogado particular nas unidades 

prisionais desafoga vários setores das unidades prisionais, bem como, a 

Defensoria Pública, pois se o preso pode pagar por um advogado 

particular, porque o Estado não irá permitir? O que reduz o “preço” do 

preso para o Estado.  
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PEDIDO 

Ante o Exposto, a sugestão à Vossa Excelência é propor uma 

simples modificação na Lei 7210/84 incluindo na alínea “c” do parágrafo 

1º do artigo 29 a expressão “e honorários advocatícios”. 

 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante 
prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) 
do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá 
atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros 
meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais e honorários advocatícios; 

 

Bauru, 19 de janeiro de 2021 

 

 

Dr Thiago de Amarins Scriptore 

Comissão da Advocacia Militante nas Execuções Criminais da 21ª 

Subseção da OAB Bauru 

 

 

Dra. Marcia Regina Negrisoli Fernandes Polettini 

Presidenta da 21ª Subseção da OAB Bauru-SP 

 


